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RESUMO 

 

 

A motivação designa um conjunto de forças internas/impulsos que orientam o 
comportamento de um indivíduo para determinado objetivo. É uma variável 
incontrolável que depende muito mais do trabalhador do que da organização e, por 
isto, exige atenção maior por parte dos administradores. Diagnosticar os fatores 
motivacionais que influenciam no desempenho dos funcionários da cooperativa para 
o alcance das metas, apoiado na teoria da expectância de Vroom foi o objetivo 
desse trabalho. A tipologia de estágio caracterizou-se como uma pesquisa-
diagnóstico. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se a abordagem 
quantitativa com aporte qualitativo. Foram utilizados para levantamento dos dados 
entrevista parcialmente estruturada, questionário e observação não participante. 
Participaram da pesquisa gerentes e funcionários. O resultado da pesquisa apontou 
que os funcionários da empresa pesquisada valorizam os aspectos relacionados à: 
reconhecimento pelo trabalho, chance de crescer na carreira, clima de alegria e bom 
humor e imagem da empresa. Porém foi revelado que há um gap significativo entre 
a instrumentalidade e a valência nos seguintes fatores motivacionais: participação 
nos resultados, salários, reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, chance de 
crescer na carreira, autonomia, avaliação de desempenho. Quanto à força 
motivacional para o alcance das metas estabelecidas em relação ao desempenho 
para o ano de 2009 houve uma variação em relação à média, considerando que 
25,10% dos funcionários estão acima, 26,30% estão na média e a maioria com 
48,80% estão abaixo. Caracterizando que um número significativo de funcionários 
necessita incentivos para a empresa conseguir o resultado esperado para o seu 
negócio aliado a motivação dos funcionários. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Força motivacional, motivação e administração de recursos 
humanos.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O crescente mercado competitivo no mundo dos negócios vem 

demonstrando a necessidade de valorizar os recursos humanos e criar condições 

favoráveis para maximizar o desempenho e a satisfação no trabalho, para melhoria 

nos resultados e na qualidade dos serviços prestados a sociedade.     

Atualmente as empresas necessitam buscar a qualidade, aumento da 

produtividade, diminuição dos custos, modernização, flexibilidade e competitividade. 

Portanto há a necessidade de treinar, investir e motivar seus recursos humanos, 

considerando diferencial imprescindível para o sucesso. 

Acredita-se que o grande desafio das empresas e instituições, independente 

do seu ramo de atuação, é manter uma equipe motivada e comprometida com o 

sucesso porque o êxito do negócio depende da competência e da motivação dos 

funcionários.  

A base de qualquer trabalho com os funcionários deve ser a 

conscientização, o envolvimento e o comprometimento de todos na organização, 

considerando que os funcionários podem constituir uma poderosa vantagem 

competitiva frente aos concorrentes. Nesse sentido, um dos focos indispensáveis de 

uma empresa que pretende sobreviver e ser competitiva é a constante motivação 

dos funcionários. 

O aumento da participação no setor de serviços na economia comprova a 

necessidade de administrar os funcionários de forma a mantê-los motivados, porque 

nesse novo cenário as instituições necessitam muito mais dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes de seus recursos humanos. Na Administração de prestadores 

de serviços, especificamente serviços profissionais especializados como no caso de 

bancários, é de extrema importância a competência dos funcionários para atender 

com eficácia os clientes/cooperados. Diante desta preocupante situação surgem 

indagações sobre o papel e a verdadeira importância dos seres humanos na 

manutenção da qualidade de serviços prestados. 

Portanto a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 

Público do Vale do Itajaí - BLUCREDI/SICCOB, atuando no mercado financeiro há 

08 anos, que além do diferencial em taxas e tarifas, busca também ser diferenciar na 
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qualidade de seus serviços prestados, percebe que é de extrema importância 

manter seus funcionários motivados para o bom desempenho dos negócios. 

Neste contexto que este estudo se situa, representando uma investigação 

sobre motivação dos funcionários visando diagnosticar e discutir os fatores 

motivacionais no ambiente de trabalho. Nesse sentindo esse estudo foi estruturado a 

partir da empresa citada. Mediante o referencial teórico foram feitas as 

interpretações das opiniões, percepções e expectativas, identificando os fatores 

motivacionais. Possibilitando dessa forma a apresentação de um diagnóstico acerca 

dos fatores que influenciam o comportamento dos funcionários da empresa citada, 

considerando o modelo da teoria da expectância Vroom. 

 

 

1.1 Problema de Pesquisa/Justificativa 

 

 

Para Roesch (2007), problema de pesquisa é definido pela observação, 

como a teoria, ou método que se pretende testar. O problema é uma situação que 

não está resolvida, que possibilita identificar oportunidades que ainda não foram 

percebidas pelas organizações. Assim sendo, dentro dos propósitos do estudo 

apresentou-se a seguinte questão de pesquisa: Quais os fatores motivacionais 

que influenciam no desempenho dos funcionários para o alcance das metas 

para o ano de 2009 da cooperativa Blucredi/Sicoob considerando a teoria de 

Vroom? 

A motivação é uma variável incontrolável que depende muito mais do 

trabalhador do que da organização e, por isto, exige uma atenção maior por parte 

dos administradores, e precisa ser constantemente estimulada para que os 

trabalhadores queiram liberar seu potencial. (TELLES, 2004). 

Pela importância dos recursos humanos como diferencial competitivo o 

assunto motivação vem merecendo destaque no cenário empresarial.  

 Sendo assim, este estudo foi relevante para a cooperativa, porque nos anos 

de 2006 á 2008 não conseguiu alcançar 100% das metas relacionadas ao 

desempenho dos funcionários. Portanto, procurou-se com este estudo identificar 

quais os fatores motivacionais seriam influenciadores do desempenho dos 
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funcionários para o cumprimento das metas do ano de 2009. Para a pesquisa foi 

utilizado como referencial teórico o modelo de motivação de Vitor H. Vroom pelo fato 

do mesmo fazer uma relação da motivação com o desempenho. 

Na cooperativa foi o primeiro estudo relacionado ao tema constituindo-se em 

uma oportunidade de conhecer a percepção dos funcionários sobre os fatores 

motivacionais com base na teoria citada. Razão pela qual a empresa disponibilizou 

as informações necessárias para o trabalho, até pelo custo do mesmo que foi 

considerado acessível e viabilizou a sua realização. 

  Do ponto de vista acadêmico foi uma possibilidade de verificar numa 

realidade empresarial os conhecimentos adquiridos na universidade, mais 

especificamente os relacionados com a administração de recursos humanos. Quanto 

à pesquisadora disponibilizou de tempo, conforme o cronograma para a 

fundamentação dos temas e a realização da pesquisa 

Quanto á universidade foi à transposição de conhecimento para a prática 

empresarial além da produção de novos estudos para a ciência Administração. 

 

 

1.2 Objetivo do Trabalho 

 

 

O objetivo geral do projeto engloba uma visão abrangente relacionado ao 

problema de pesquisa, para Gil (1995, p.145) o objetivo “indica o que é pretendido 

com o desenvolvimento da pesquisa e quais os resultados que se procura alcançar.” 

O objetivo geral do estudo de estágio foi Diagnosticar os fatores que 

interferem na motivação dos funcionários para o alcance das metas do ano de 2009 

da cooperativa Blucredi/Sicoob considerando o modelo de Vroom. 

Os objetivos específicos justificam Marconi; Lakatos (2007, p. 221) “Têm 

função intermediária e instrumental, permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral 

e, de outro, aplicá-lo a situações particulares.” De acordo com o objetivo geral, foram 

definidos os objetivos específicos: 

� Levantar o perfil dos colaboradores; 

� Identificar a expectativa dos funcionários referente ao cumprimento da 

metas por meio do seu desempenho para o ano de 2009; 
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� Identificar os fatores motivacionais valorizados e/ou desejados 

(valência) pelos funcionários da cooperativa para o cumprimento das 

metas; 

� Identificar a percepção dos funcionários em relação à disponibilização 

(instrumentalidade) desses mesmos fatores motivacionais; 

� Comparar os fatores motivacionais valorizados pelos colaboradores 

versus a disponibilidade dos fatores motivacionais pela cooperativa 

(gaps); 

� Identificar a visão dos gerentes dos postos de atendimento (Pacs) em 

relação aos fatores motivacionais; 

� Apresentar o índice motivacional (força motivacional) dos funcionários 

para o alcance das metas do ano de 2009; 

� Sugerir melhorias necessárias. 

 

 

1.3 Aspectos Metodológicos 

 

 

De uma forma geral o método cientifico é um conjunto de ações sistemática 

e racional que possibilita maior segurança e economia aos trabalhos, permite 

alcançar o objetivo desejado, com conhecimentos válidos e verdadeiros, esta forma 

traça-se o caminho a ser seguido, detectando os erros  e auxiliando as decisões do 

cientista. (MARCONI; LAKATOS, 2007).  

Os aspectos metodológicos do estudo estão descritos da seguinte forma: 

caracterização do trabalho de estágio; contexto e participantes da pesquisa; 

procedimentos e instrumentos de coleta; tratamento e análise dos dados. 

 

 

1.3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

 

Quanto à tipologia do trabalho de estágio em relação com seus objetivos foi 

utilizada a pesquisa - diagnóstico que na percepção de Roesch (2007, p. 67) 
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“Propõe explorar o ambiente organizacional e de mercado; levantar e definir 

problemas.”  

O método utilizado no estudo foi o quantitativo com aporte qualitativo. A 

complementaridade de ambos os métodos passou por três instâncias: planejamento 

da pesquisa; coleta dos dados; análise da informação. O uso do método qualitativo 

foi no planejamento da pesquisa, na discussão com as pessoas que participam da 

investigação mediante entrevista e observação para ajudar na identificação do 

problema. Na coleta de dados, a técnica qualitativa possibilitou aprofundar e 

enriquecer as informações obtidas. Já na análise da informação essa técnica 

qualitativa amplia as descobertas dos resultados dos questionários (RICHARDSON, 

1999).  

O mesmo autor ressalta que o método quantitativo caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação, nas modalidades de coleta de informações, quanto no 

tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, garantindo a precisão dos 

resultados. Neste estudo o método quantitativo foi utilizado para análise dos dados 

coletados junto aos funcionários. Quanto ao método qualitativo serviu para analisar 

os dados coletados com os gerentes de Pacs (postos de atendimentos aos 

cooperados). 

Por ser tratar de uma pesquisa, foi utilizado como estratégia o levantamento, 

que tem por objetivo fornecer informações sobre um determinado assunto, e 

apropriado para a pesquisa-diagnóstico, porque pode auxiliar na tomada de decisão. 

Como as organizações buscam qualidade e produtividade, é muito utilizado o 

levantamento com os funcionários, clientes e fornecedores para alimentar no 

processo de decisão estratégica em relação a produtos e serviços das empresas. 

(ROESCH, 2007).  

 Já na visão de Gil (2002) levantamento é a busca por informações sobre um 

grupo significativo acerca do problema estudado, mediante análise quantitativa, para 

obter informações correspondentes aos dados coletados, é muito usado para estudo 

de opiniões e atitude.  

Foi usado o estudo descritivo após os levantamentos dos dados. Na 

percepção de Cervo; Bervian (2002), a pesquisa descritiva observa, registra, analisa 

e correlaciona os fatos sem mudá-los. 
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1.3.2 Contexto e participantes 

 

 

A pesquisa foi aplicada com todos os gerentes e funcionários dos pacs da 

cooperativa, caracterizando a população-alvo. Considerando Roesch (2007) 

população é um grupo de pessoas ou empresas que interessa entrevistar para o 

propósito do estudo. Sendo assim Gil (2002, p.51) comenta que “Quando o 

levantamento recolhe informações de todos os integrantes do universo pesquisado, 

tem-se um censo.” 

O autor Malhotra (2001, p.31) descreve o censo como “Enumeração 

completa dos elementos de uma população ou de objetos de estudo.” Os 

participantes da pesquisa estão relacionados no quadro nº 01. 

 

Cargos Quantidade 

Gerente operacional 12 

Coordenador operacional 7 

Assistente operacional 54 

Auxiliar operacional 19 

Total 92 

Quadro 1 - Participantes da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com base na estrutura hierárquica da empresa 
 

O quadro acima apresenta os participantes da pesquisa com seus 

respectivos cargos. Com destaque para os assistentes operacionais que é o cargo 

com maior numero de colaborador. 

 

 

1.3.3 Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 

Neste item estão delineados os procedimentos e instrumentos de coleta de 

dados que foram usados para a obtenção de informações para o desenvolvimento 

do estudo. 
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As autoras Marconi; Lakatos (2007) ressaltam que a coleta de dados é a 

fase em que inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas. Já Richardson (2007) complementa os instrumentos de coleta de 

informações como: questionários, entrevistas e fichas entre outros. 

Os dados do trabalho foram coletados por meio de fontes primárias e 

secundárias e como enfatiza ainda o mesmo autor fonte primária é aquela que teve 

uma relação física direta com os fatos analisados, existindo assim um relato ou 

registro da experiência que foram vivenciadas. Já fontes secundárias na visão do 

mesmo autor não têm uma relação direta com o evento registrado, somente por 

meio de elemento intermediário. 

No presente estudo os dados de fontes primárias foram coletados por meio 

de questionário, entrevista semi-estruturada e observação não participante. Já as 

fontes secundárias foram por meio das informações coletadas junto a empresa para 

caracterização da mesma 

O questionário elaborado com questões fechadas, utilizadas em pesquisas 

quantitativas, apresenta pontos fortes e fracos, portanto devem-se elaborar questões 

claras, evitar temas especializados, questões pessoais, questões que sugerem as 

respostas. As questões fechadas têm como vantagem o preenchimento e a análise 

rápida, e desvantagem, dados muitas vezes obtidos superficialmente (ROESCH, 

2007).  

O questionário foi encaminhado por e-mail para os funcionários 

(coordenadores, assistentes e auxiliares operacionais) no dia 05/12/2008 e a 

devolutiva dos mesmos ocorreram da mesma forma entre 07/12/2009 á 20/03/2009. 

Na visão de Gil (2002), questionário é um conjunto de questões que são 

respondidas por escrito pelo pesquisado e a entrevista é uma técnica que envolve 

duas pessoas numa situação em que ficam face a face, onde uma delas formula a 

pergunta e outra responde. Já na percepção de Cervo; Bervian (2002) questionário  

é uma forma de coletar dados com melhor exatidão, onde contem um conjunto de 

questões relacionadas com o problema central. Para o mesmo autor a entrevista é 

orientada para um objetivo, que por meio de interrogatório do informante recolhe 

dados para a pesquisa. 

A entrevista com os gerentes operacionais foi realizada pela acadêmica no 

período de 15/01/2009 á 31/03/2009, com a duração em média de 01h30min horas 

cada uma. 
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As questões foram parcialmente estruturadas, que para Gil (2002, p.117) 

caracteriza-se “[...] quando é guiada por relação de pontos de interesse que o 

entrevistador vai explorando ao longo de seu curso.” Será feito anotações rápidas, 

tendo como programação de tempo a definir no decorrer da entrevista 

Quanto à técnica de observação não participante que na visão de Cervo; 

Bervian (2002) é quando o observador se mantém na posição de observador e de 

expectador, evitando se envolver com o objeto da observação. 

Neste estudo serviu para complementação dos dados, considerando que a 

acadêmica faz parte da organização como funcionária. 

Inicialmente foi feito um pré-teste, com o objetivo de testar o instrumento de 

pesquisa, com 5% dos funcionários para verificação da compreensão do mesmo. 

Com relação ao pré-teste, como ressaltam as autoras Marconi e Lakatos (2007), 

deve ser correspondente a mensuração de 5 % da população pesquisada, a fim de 

evitar resultados falsos. 

O referencial teórico para elaboração do instrumento de pesquisa teve como 

base, o modelo de motivação de Vroom, com apoio de Régis (2000), considerando 

as categorias relacionadas aos fatores motivacionais apresentadas por Freire; 

Freitas (2007), visualizadas no quadro nº2: 

 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS 

Desenvolvimento 
profissional 

Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, chance de crescer, 
salário, participação em treinamentos; autonomia, tarefas pouco 

rotineiras. 

Remuneração extra Comissão individual por desempenho, participação nos resultados, 
auxilio faculdade. 

Atividade grupal e 
Relacionamento 

interpessoal 

Participação em festas promovidas pela empresa, mudança para 
outras bases ou filiais, trabalho em equipe, liderança participativa, 

clima de alegria e bom humor no ambiente de trabalho 

Prestigio Avaliação de desempenho, imagem da empresa no ambiente na qual 
está inserida 

Quadro 2 - Categorias dos fatores motivacionais conforme referencial teórico 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com base nos autores Freire;Freitas (2007). 

 

Como pode ser observado no quadro acima as categorias contemplam 

aspectos técnicos e comportamentais dos funcionários no ambiente do trabalho.  
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 O Instrumento de pesquisa utilizado para os funcionários foi dividido em 

quatro blocos de questões agrupadas nos fatores relacionados no quadro a seguir: 

 

Bloco Fator Escala 

1 
Sócio-

demográfico Sem escala 

2 Expectância 10 a 100 

3 Valencia 0 á 10 

4 Instrumentalidade 0 á 10 

Quadro 3 - Blocos utilizados no referencial teórico 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com base nas categorias nos Freire;Freitas (2007)  

 

O quadro nº03 acima mostra a distribuição dos fatores em blocos, 

considerando as categorias utilizadas no instrumento de pesquisa aplicado aos 

funcionários 

Nos blocos 3 e 4 foi utilizada uma escala que varia de 0 a 10 para a 

medição, respectivamente, do grau importância (valência), em relação a cada fator 

(0 – nenhuma importância; 10 – muito importante como fator motivacional) e do grau 

de disponibilização (instrumentalidade) dos mesmos fatores pela empresa ( 0 – não 

é oferecido; 10 plenamente oferecido pela empresa). 

No bloco 2, cada funcionário se auto-avaliou em relação ao grau esperado 

para alcance das metas que lhes são propostas pela empresa – medido em 

percentual ( escala de 0% á 100% de capacidade de atingir tais metas). 

Para as questões sócio-demográficas foi utilizado como referencial teórico os 

autores Luz (2003) e Prado; Souza (2002). 

Quanto à elaboração do instrumento para pesquisa com os gerentes foram 

utilizadas as categorias dos fatores motivacionais dos autores Freire; Freitas (2007). 

 

 

1.3.4 Tratamento e Análise de Dados 

 

 

A análise de dados consiste em diversos procedimentos, como: codificação 

das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos. Juntamente com análise 

pode haver a interpretação dos dados, que estabelece ligação entre os resultados 
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obtidos com os já conhecidos, que podem ser precedente de outros estudos ou de 

outras teorias GIL. (1995). 

 Já Soriano (2004) ressalta a análise de dados como uma forma de separar 

os elementos básicos da informação para examiná-los, de modo que possa 

responder as questões colocadas na pesquisa. 

Após a análise pode ocorrer à interpretação dos dados que para o autor 

citado acima, interpretação dos dados é um processo mental no qual se procura 

inferir um significado mais amplo nas informações empíricas que foram colhidas. 

Complementando Gil (2002) explica que a interpretação dos dados consiste, 

fundamentalmente, em estabelecer a ligação entre resultados obtidos com outros já 

conhecidos, sejam derivados de teorias, ou de estudos realizados anteriormente. 

Neste estudo os fados foram interpretados pelo método quantitativo com 

aporte qualitativo. 

Para Gil (2002) na análise quantitativa devem-se usar os cálculos 

estatísticos, sendo necessário em todos os levantamentos, calcular percentagens, 

médias, correlações entre outros. Em relação ao assunto, Oppenheim (1992 apud 

ROESCH, 2007, p.150) descreve análise quantitativa: 

 

[...] podem-se calcular médias, computar percentagens, examinar os 
dados para verificar se possuem significância estatística, podem-se 
calcular correlações, ou tentar várias formas de análise multivariada, 
como a regressão múltipla ou a análise fatorial. Estas análises 
permitem extrair sentido dos dados, ou seja, testar hipóteses, 
comparar os resultados para vários subgrupos, e assim por diante. 

 

No presente estudo os dados quantitativos foram tratados estatisticamente 

com o aporte do sistema estatístico statistical package for social scrence – pacote 

estatístico para ciências sociais (SPSS)1 a partir daí foram apresentados 

freqüências, médias aritmética, percentuais e desvio padrão,. 

O autor Barbetta (2006) descreve que com a contagem da freqüência de 

casos, é construída a tabela de freqüência e a média aritmética que é a soma dos 

valores divididos pelo numero observado. 

                                                             
1
 SPSS software que permite realizar cálculos estatísticos complexos, visualizar resultados de forma 

rápida permitindo assim aos seus utilizadores uma apresentação e interpretação sucinta dos 
resultados obtidos (Universidade Évora) 
Fonte: http://www.si.uevora.pt/spss/ 
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Já o desvio padrão na opinião do autor Crespo (2002) é o numero que mede 

o quanto os graus estão dispersos em relação a média. 

Para medir a força motivacional os autores Freire;Freitas (2007) e Helder 

(2000) explicam que para utilizar  modelo  multiplicativo valência ,instrumentalidade 

e expectancia - VIE da teoria da expectancia de Vromm utiliza-se  a seguinte forma: 

Primeiramente, para cada um dos 16 fatores avaliados, a valência foi multiplicada 

por sua respectiva instrumentalidade. Em um segundo passo, os valores resultantes 

dos 16 fatores “valência x instrumentalidade” foram somados. Por ultimo, esta soma 

foi multiplicada pela probabilidade do funcionário de alcançar as metas (percepção 

da expectância). 

 Este cálculo produziu a força motivacional para a opção de alcançar as 

metas para o ano de 2009 e pode ser expresso pela seguinte equação matemática: 

 
                   16 

Ғח = Eח x [Σ ( Vֹוח  x  I ֹוח  ) ] 
 1 = ֹו                 

 
Onde: 

Fn – Força Motivacional dos funcionários  

En – Expectância de atingir as metas propostas pela empresa 

Vni – Valência para cada fator motivacional de cada funcionário 

Ini – Instrumentalidade para cada fator motivacional de cada funcionário 

I – Iésimo fator avaliado do conjunto de 16 fatores 

n – Identificação do questionário por ordem numérica (1 – 80) 

16 – Número de fatores avaliados pelos funcionários 

 

Os dados qualitativos seguiram os padrões da análise qualitativa, tendo 

como o apoio para a interpretação os conceitos da análise de conteúdo, que na 

visão de Weber (1990 apud ROESCH, 2007), é utilizado vários procedimentos para 

levantar inferências válidas a partir de um texto, esse método visa classificar 

palavras, frases em categorias de conteúdo. 

Esse processo de análise qualitativa é fundamentado por Gil (2002) uma 

seqüência de atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização desses 

dados, sua interpretação e a redação do relatório.  
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Portanto, a análise qualitativa serviu como aporte para interpretar o resultado 

da pesquisa realizada com os gerentes de pacs. 

 Após analisados o resultados foram apresentados em quadros, tabelas e 

textos explicativos, descritos e comparados com os fundamentos teóricos. Na 

análise descritiva, como enfatiza Soriano (2004, p.243):  

 

Consta de dois processos: o primeiro é a análise individual dos 
resultados obtidos em cada pergunta para avaliar a tendência, 
situação ou magnitude do aspecto detectado através do item ou da 
pergunta; o segundo processo consiste em combinar as diferentes 
respostas que tratam do mesmo fator. 
 

Na análise descritiva, o interesse é a integração das respostas, onde visa 

uma interpretação dinâmica da influencia de cada fator na problemática que é o caso 

do presente estudo.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Este capitulo aborda os temas que serviram de base para a fundamentação 

do presente estudo como: administração, introdução á administração e suas 

principais teorias, áreas da administração, função da administração, administração 

de recursos humanos e seus processos, comportamento organizacional, cultura 

organizacional, clima organizacional, liderança , motivação e suas principais teorias 

e teoria da expectância de Victor H. Vroom. 

 

 

2.1 Introdução á Administração  

 

 

A prática administrativa ocorre á milhares de anos, deste Sócrates em 400 

a.C, quando discutiu a prática e conceitos administrativos, com Alexandre o grande 

organizando pessoas e recursos, Platão a 350 a. C descreveu a especialização do 

trabalho, com Alfarabi 900 d. C enumerando as diversas características da liderança 

(GRIFFIN, 2007). 

 Apesar desse contexto o estudo racional da administração começou no 

século XIX, tendo como pioneiros dessa ciência Robert Owen (1771-1858) industrial 

e reformista britânico foi um dos pioneiros gerentes a reconhecer a importância dos 

recursos humanos, e Charles Babbage (1792-1871) matemático inglês, concentrou-

se na eficiência da produção, considerando ainda o mesmo autor. 

Dentro desse cenário o que exatamente é administração? Na visão de 

Maximiano (2000, p. 26) “[...] é um processo de tomar decisões e realizar ações que 

compreende quatro processos principais interligados: planejamento, organização, 

execução e controle.” 

 Complementando Daft (2006 p.5) enfatiza que “Administração é o alcance 

de metas organizacionais de maneira eficaz e eficiente por meio de planejamento, 

organização, liderança e controle dos recursos organizacionais.” Já o autor Griffin 

(2007, p. 26) descreve: 
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Administração é um conjunto de atividades (entre elas planejamento 
e tomada de decisão, liderança e controle) direcionadas á utilização 
dos recursos de uma organização (humanos, financeiros, materiais e 
de informações) par que esta atinja os seus objetivos de modo 
eficiente e efetivo. 
 

A administração vem de encontro com a organização, é tão importante 

porque a organização é importante. Entre as organizações estão às empresas com 

fins lucrativos, que são responsáveis pela geração de serviços, produtos, tecnologia, 

geração de energia que são produzidas em represas e usinas de energia nuclear, 

mantendo nossa economia em movimento constante.  

Frente a esse cenário o autor ainda enfatiza organização como um conjunto 

de pessoas que trabalham juntas, de modo coordenado, para atingir objetivos. Já 

para Lacombe; Heilborn (2003 p. 13) “Organização é um grupo de pessoas que se 

constitui de forma organizada para atingir objetivos comuns.” 

 Com base nos autores citados são as organizações que executam quase 

todas as atividades na sociedade, onde as pessoas se inserem para obter melhor 

desempenho, e alcançar padrões mais elevados de qualidade de vida. Para a 

execução destas atividades as organizações consideram as teorias dominantes em 

cada época. 

 

 

2.1.1 Principais Teorias  

 

 

As teorias são muito importantes para organizar o conhecimento e como 

mapas para a orientação da ação. Contudo compreender o contexto histórico dos 

percussores da administração proporciona um sentido de continuidade, e herança 

de experiências consolidadas.  

Muitos estudiosos fizeram parte dessa história como podem ser visualizadas 

no quadro nº04 as diversas abordagens relacionadas pelos estudiosos da 

administração com seus principais enfoques 

 

.  
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FREDERICK 

TAYLOR 
 

Administração 
cientifica 

 
HENRY FORD 

 
Linha de 

montagem 

 
HENRI FAYOL 

 
Proc. de 

administração 

 
MAX WEBER 

 
Teoria da burocracia 

 
�Aplicação de métodos 
de pesquisa para 
identificar a melhor 
maneira de trabalhar 
 
 
 
�Seleção e treinamento 
científicos de trabalho 

 
�Especialização do 
trabalhador 
 
�Fixação do 
trabalhador no ponto 
de trabalho 
 
�Trabalho (produto 
em processo de 
montagem) passa 
pelo trabalhador. 

 
�Administração da 
empresa é distinta das 
operações de 
produção. 
 
 
 
�Administração é 
processo de planejar, 
organizar, comandar, 
coordenar e controlar. 

 
�Autoridade tem a 
contrapartida da 
obediência. 
 
�Autoridade baseia-se 
nas tradições, no carisma 
e em normas racionais e 
impessoais. 
 
�Autoridade burocrática 
é base da organização 
moderna. 

Quadro 4 - Principais personagens da escola clássica 
Fonte: Adaptado de Maximiano (2000). 
 

Cada uma dessas abordagens reflete em grande parte nas preocupações e 

relações econômicas e sociais da época. Muitas dessas teorias possuem princípios 

que ainda são utilizados nos dias atuais. 

 

 

2.1.1.1 Administração Cientifica 

 

 

A administração cientifica que teve como principal defensor Frederick Taylor 

se preocupava em melhorar o rendimento individual dos trabalhadores.  Vários 

outros seguiram a mesma linha como Henry Grantt, Franck e Lelian Gilbreth, Henry 

Ford. Baseavam-se no principio de que os operários, sendo pouco instruído, 

deveriam fazer sempre a mesma coisa, viabilizando seu treinamento na execução 

das tarefas simples, conseguindo assim produzir melhor e mais depressa. 

(LACOMBE;HEILBORN, 2003).  

Para os autores Montana; Charnov (2003) a administração científica visa o 

estudo das várias atividades, dividindo-as em tarefas menores, determinando a 

maneira mais eficiente de realizá-las, Taylor chamou seu método para a 

compreensão do trabalho e a melhoria na eficiência do trabalhador de: “a única 

maneira correta”. 
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Ainda com relação à administração cientifica o autor Daft, (2006 p 31), coloca 

que: 

 

A administração cientifica é um subcampo da perspectiva clássica 
que enfatiza as mudanças cientificamente determinadas nas práticas 
administrativas como a solução para melhorar a produtividade da 
mão-de-obra. [...] Organizações burocráticas enfatiza a 
administração em uma base impessoal e racional através de 
elementos como autoridade e responsabilidade claramente definidos, 
registro formal de dados e separação entre a administração e a 
propriedade.  
 

Henry Ford apontou várias contribuições fundamentais, como a produção em 

massa, intercambialidade das peças e a linha de montagem. Com relação ao 

assunto Lacombe;Heilborn (2003) explica a linha de montagem como um processo 

de produção em que os componentes são transportados por meios mecânicos para 

os locais em que ficam os operários incumbidos de montá-los.  

Os ganhos com a produtividade e qualidade conseguidos na época foram de 

fato impressionantes, mas á custa de uma diminuição no sentido do trabalho para a 

maior parte dos operários. 

 

 

2.1.1.2 Administração Clássica 

 

 

Os primeiros estudos sobre a prática da administração começou com o que  

denomina-se atualmente de perspectiva clássica. Daft (2006) relata como uma 

perspectiva administrativa que emergiu durante o século XlX e começo do XX, que 

enfatizava um abordagem racional e cientifica no estudo da administração e 

procurava fazer com que as organizações fossem eficientes operando maquinas. 

 Neste contexto Griffin (2007, p.34) “A abordagem clássica da administração 

consiste no enfoque da administração de empresas sob duas divisões distintas: 

gerenciamento cientifico e gerenciamento administrativo.”  

Fayol contribuiu com seu trabalho mais importante administração industrial e 

geral, e a identificação das funções administrativas especificas como ressalta o 

mesmo autor. Essas funções são enfatizadas por Lacombe; Heilborn (2003) como 
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as funções exercidas numa empresa e aquilo que cabe aos administradores, sendo 

produção, comercialização, finanças e administração. 

 Max Weber (1864-1920 teve sua contribuição com a criação da teoria 

burocrática que se baseia num conjunto racional de diretrizes para estruturar 

organizações (GRIFFIN, 2007). 

Essa teoria é mencionada por Lacombe; Heilborn (2003) como formalização, 

divisão do trabalho, hierarquia, impessoalidade e profissionalização e competência 

técnica dos funcionários. 

Atualmente a abordagem clássica fornece muitas técnicas e métodos que 

podem interferir no comportamento das pessoas. Por exemplo, conhecer o trabalho 

a ser executado, selecionar a pessoa certa para a execução do trabalho, 

conhecimento dos gerentes em reconhecer a eficiência e produtividade que podem 

ser medidas e controladas.  

 

 

2.1.1.3 Abordagem Comportamental 

 

 

A administração clássica apontava as organizações e as pessoas como 

máquinas, já abordagem comportamental da administração enfatiza o contrário. 

Na década de 1920, Maru Parker Follet já publicava estudos e fazia palestra 

sobre liderança, motivação a forma adequada de lidar com as pessoa e a 

importância da coesão do grupo. (DAFT, 2006).  

Os autores Griffin (2007); Maximiano (2000) enfatizam que as pessoas como 

parte indispensável do processo de administrar organizações, devendo ser 

analisado suas características pessoais como comportamentos e atitudes 

individuais, e o comportamento em grupo e processos interpessoais. 

Um fator chave para o desenvolvimento da abordagem comportamental foi o 

experimento realizado por Elton Mayo em Hawthorne, no qual foi feito uma série de 

experiência em local de trabalho com um grupo de trabalhador, onde se percebeu 

que conforme a modificações nas condições de trabalho havia uma mudança na 

produtividade. (GRIFFIN, 2007). 

 Com o experimento de Mayo surgiu à teoria das relações, o 

aperfeiçoamento dessa teoria deu origem a abordagem comportamental, iniciada 
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com a publicação do livro O comportamento administrativo de Herbert, que enfatiza 

as pessoas, como integrar seus objetivos e com os da organização, quais as 

melhores formas de motivá-las e administrar e liderar considerando que são as 

pessoas que constituem a organização (LACOMBE; HEILBORN, 2003). 

 A abordagem comportamental está presente atualmente, relacionadas nas 

maneiras como pensamento administrativo evoluiu. É muito comum os gerentes 

reconhecerem a importância dos processos comportamentais e considerar os 

funcionários como recursos valiosos e não somente ferramenta. 

 

 

2.1.1.2 Abordagem Contemporânea 

 

 

A administração mais predominante atualmente descreve Daft (2006) é 

perspectiva humanista, no qual originou três tendências: teorias dos sistemas, 

abordagem contingencial e a gestão da qualidade. 

A teoria dos sistemas visa identificar as empresas em formas de sistema e 

como acontece a sua interação. 

Sistema é um conjunto de partes inter-relacionadas, que funcionam como 

um todo para alcançar o objetivo em comum, podendo ser aberto quando interage 

com o ambiente, fechado quando não interage com o ambiente e subsistema que é 

um sistema inserido dentro do outro (DAFT, 2006; GRIFFIN, 2007). 

Portanto a administração necessita visualizar a organização como sistemas 

e assim entender como suas ações podem afetar a mesma, como mostra a figura nº 

01. 

 

 

Figura 1- Abordagem sistêmica nas organizações  
Fonte: Adaptado pela acadêmica com base na obra de  Daft (2006); Maximiano (2000); 
Griffin (2007) 
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Na figura nº01 acima pode ser visualizado uma organização como um 

sistema, podendo-se identificar quatro elementos básicos: entrada, processo de 

transformação, produção ou saída e retorno.  

O autor Griffin (2007) descreve entrada como: materiais, recursos humanos, 

financeiros e de informação. Por meio do processo tecnológico e de administração, 

as entradas são transformadas em produção e saída. Essas saídas são 

consideradas pelo autor como: produtos, serviços ou ambos, lucros, prejuízos ou 

ambos. Finalmente, o ambiente reage a essa produção, dando o retorno ao sistema 

feedback. 

Outra colaboração para o pensamento administrativo é a abordagem 

contingencial que para Daft (2006) é um extensão da perspectiva humanista em 

que a resolução bem-sucedida dos problemas organizacionais é vista como 

dependente da identificação, pelo administrador, e das variações de cada caso. 

Nesse mesmo contexto Griffin (2007) ressalta como ponto de vista segundo a qual 

determinada situação, o comportamento apropriado depende a uma ampla 

variedade de elementos. 

Para completar a abordagens contemporâneas enfatiza-se a gestão da 

qualidade total, que visa diminuir tempo, desperdício e principalmente manter o 

cliente satisfeito, enfatizada por Maximiano (2000, p. 79) como: 

 
Um sistema eficaz de integrar os esforços de desenvolvimento, 
manutenção e aprimoramento da qualidade para levar a produção e 
o serviço aos níveis mais econômicos que resultam em plena 
satisfação do consumidor.  
  

Nesse mesmo contexto Daft (2006) cita a gestão da qualidade total como um 

conceito que foca na gestão de toda a organização para entregar qualidade para os 

clientes, tendo o envolvimento dos funcionários, com foco no cliente, benchmarking 

e melhoria continua. 

Todas essas abordagens discutidas formam um conjunto que compõe a 

administração atual, que tem como desafio administrar em uma economia 

globalizada, manter constantemente a qualidade, e principalmente saber administrar 

as pessoas que compõe todo esse cenário. A maioria das propostas de gestão e 

organização que surgiram em momentos históricos distintos para atender problemas 

específicos das empresas, em ambientes determinados, que permanecem ainda 
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presente com o propósito de soluções genéticas a disposição das organizações. 

Portanto cabe ao administrador independente da sua área de atuação ficar atento 

aos pressupostos teóricos predominantes para poder administrar a organização 

dentro de um contexto histórico atualizado. 

 

 

2.1.2 Áreas da Administração 

 

 

As áreas da administração são compostas por basicamente: marketing, 

finanças, operações, recursos humanos e administração. Sendo assim é necessário 

considerar a administração como uma das disciplinas que mais abrangentes 

proporcionados aos administradores um leque de escolhas como ressalta o autor 

Griffin, (2007). 

Área de marketing está diretamente ligada a função mercadológica – 

conquistando clientes e consumidores dos produtos e serviços produzidos pela 

organização. A área esta envolvida com desenvolvimento, promoção e a distribuição 

de produto. (KOTLER, 2006). 

 Sendo assim o mesmo autor conceitua marketing a área que envolve a 

identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. 

 Para Limeira (2004) marketing concentra-se na analise competitivas de 

mercado ou do comportamento do consumidor, incluindo perfil e análise do 

consumidor, definição de segmentos de mercado, elaboração de plano de 

marketing, análise de cadastro, e procedimentos incluindo relações com preço, 

produto, distribuição e comunicação e administração de vendas. 

A área de recursos humanos envolve o capital de maior valor de uma 

organização as pessoas. 

A área de recursos humanos  tem como objetivo administrar as relações da 

organização com as pessoas que a compõe, consideradas, hoje em dia, parceiras 

do negócio, e não mais meros recursos empresariais (RIBEIRO, 2005). 

O mesmo autor enfatiza que está área deve estar voltada, 

permanentemente, para ajudar a organização a alcançar seus objetivos e a realizar 

suas missões, ale de prover empregados bem treinados e bem motivados, ao 

mesmo tempo em que desenvolve e mantém a qualidade de vida no trabalho, 
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administra as mudanças e incentiva políticas éticas e comportamento socialmente 

responsável. 

Está área, conhecida com a administração de recursos humanos é 

salientada por Tachizawa; Ferreira; Fortuna (2006) trabalha na conjugação com 

todas as área da empresa, ou seja, envolvendo-se com todas as áreas, assumindo 

nos dias de hoje a maior importância no seu contexto e remete essa área ao nível 

estratégico da organização. 

A área administrativa não é associada a nenhuma área é conhecida como 

uma área generalista, podendo em alguns casos estar ligada diretamente em 

algumas áreas especifica como, por exemplo, gerente de relações publica da 

empresa General Motors lida com o publico e mídia em nome da empresa (GRIFFIN 

2007).  

Complementando Roesch (2007) coloca que a área administrativa incorpora 

a maioria dos desenvolvimentos da teoria organizacional, como estruturação da 

empresa, racionalização e simplificação do trabalho, distribuição do espaço físico e 

condições ambientais, manuais e formulários, todos dentro do que se convenciona 

chamar analise administrativa. 

A área de finanças é uma das áreas que se deve tomar muita cautela 

porque é onde estão os recursos financeiros da organização, que para Hoji (2007) 

tem a função de maximizar o valor da empresa no mercado. 

Somando com o contexto acima Assaf Neto (2003) menciona essa área 

como a responsável de assegurar um melhor e mais eficiente processo empresarial 

de captação e alocação de recursos de capital. Envolvendo tanto na escassez de 

recurso, quanto com a realidade operacional e pratica da gestão financeira das 

empresas. 

Já as operações na perspectiva de Correa; Correa (2007) ocupa-se da 

atividade de gerenciamento estratégico de recursos escassos (humanos, 

tecnológico, informacionais e outros) de suas interações e dos processos que 

produzem e entregam bens e serviços, visando atender a necessidade e desejos de 

qualidade, temo e custo de seus clientes. 

Os autores Martins; Laugeni (2005) complementam Operações como um 

conjunto de todas as atividades da empresa relacionadas com produção de Bens e 

serviços 
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E por fim administração de materiais que Dias (2006) salienta como a área 

que deve estabelecer uma integração desde a previsão de vendas, passando pelo 

planejamento de programa mestre de produção até a produção e a entrega do 

produto final. Deve estar envolvido na alocação e no controle da maior parte dos 

recursos de uma empresa: fabricação, equipamento, mão-de-obra e materiais. 

Todas essas áreas são indispensáveis para o bom funcionamento das 

empresas, independente do tamanho, todas estão presentes e possibilitam que o 

administrador exerça a sua função conforme sua área de conhecimento. Neste 

sentido é importante conhecer os fatores motivacionais que influenciam no 

desempenho dos gerentes e funcionários de uma empresa 

 

 

2.1.3 Funções Administrativas 

 

 

As funções básicas administrativas envolvem quatro aspectos: 

planejamento, organização, controle e liderança (DAFT, 2006). 

Em relação ao planejamento, o mesmo autor enfatiza como uma função 

administrativa que está envolvida com as metas para o desempenho futuro 

organizacional, tendo poder de decisão nas tarefas e recursos necessários para 

alcançá-las. Na ótica de Griffin (2007) planejamento é estabelecer objetivos e decidir 

a melhor maneira de atingi-los. Já Maximiano (2000, p.27) entende como 

“Planejamento é o processo de definir objetivos, atividades e recursos.” 

A função administrativa organização sob a perspectiva de: Daft (2006); 

Griffin (2007); Maximiano (2000) está envolvida com o processo atribuir e agrupar 

tarefas, e alocar os recursos disponíveis. 

Quanto à liderança é a função está envolvida com a influência de motivar os 

funcionários a alçar suas metas, considerando o autor Daft (2006). Já  na visão de 

Griffin (2007) pode ser considerada a mais desafiadora porque está envolvida com 

uma série de processos para comprometer os membros, num trabalho em conjunto 

de modo que possa favorecer os interesses da empresa. 

Finalizando Griffin (2007, p.31) conceitua que controle “é o monitoramento 

do progresso da organização para a consecução dos objetivos da empresa.” Já 
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Maximiano (2000, p.27) enfatiza que  “Controle é o processo de assegurar a 

realização dos objetivos e de identificar a necessidade de modificá-los.” 

Complementando Daft (2006, p. 7) entende como controle uma função 

administrativa que envolve monitorar as atividades dos funcionário, mantendo a 

organização em direção ás suas metas, e fazendo as correções necessárias. 

Com relação ao processo de administração como mostra a figura 02, as 

funções estão interligadas. 

 

 

Figura 2 - Processo da administração 
Fonte: Adaptado pela acadêmica com base na obra de Daft (2006, p. 6) 
 

Embora exista uma lógica para descrever tais atividades administrativas a 

maior parte dos administradores envolve-se em mais de um a atividade como pode 

ser visualizado na figura acima. Todas estas funções visam obter resultados por 

meio das pessoas. 

 

 

2.2 Administração de Recursos Humanos 

 

 

Nos anos 90 foi enfatizada a importância do papel dos profissionais de 

recursos humanos, agentes com o poder de decidir quem ficava ou saía da 

empresa. O papel da administração de recursos humanos tornou-se estratégico 

demais para ser deixado em mãos burocráticas, passando a assumir sua principal 

tarefa: abastecer as empresas de talentos, o verdadeiro capital humano da 

economia (MARRAS, 2000). 
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Nas organizações atualmente, nas quais grande parte dos trabalhadores 

ocupa cargos de atendimento sendo que a administração de recursos humanos 

realmente está empenhada em redesenhar o trabalho para ampliar as 

responsabilidades dos funcionários.  Robbins (2003) acredita que a administração 

de recursos humanos torna-se um fator critico na eficácia organizacional, porque 

recrutar, selecionar e manter funcionários altamente qualificados pode tornar-se uma 

fonte sustentável de vantagem competitiva. 

A administração de recursos humanos é dividida em duas fases: tático-

operacional e estratégica, como ressalta Marras (2000) que enfatiza ainda que  a 

primeira está focada em registrar os serviços dos diversos subsistemas que 

compõem a estrutura de RH. A segunda, orientada para a missão mais nobre da 

área de trabalho, sendo reconhecida como função estratégica no âmbito 

organizacional, na medida em que se coloca como ponte entre do macro interesses 

dos trabalhadores e da empresa. 

Atualmente vem crescendo consideravelmente o reconhecimento dos 

recursos humanos como elementos fundamentais para o funcionamento com 

eficácia das empresas, por serem elementos valiosos para aumentar a 

produtividade.  Sendo, portanto necessário uma atenção na administração dos 

funcionários para evitar custos relacionados a problemas de gestão. Nesse novo 

cenário Garret; Tachizawa (2006) enfatizam que as pessoas sejam gerenciadas 

como colaboradoras, e não apenas como meras peças que compõe a empresa, 

devendo evoluir para uma nova perspectiva denominada gestão com pessoas. 

A gestão do fator humano não considera as pessoas somente em sua 

subjetividade, mas também na concepção do colaborador enquanto ativo estratégico 

contextualizado num tempo e espaço inseridos numa teia de relações que 

constituem o capital social organizacional (TEIXEIRA, 2007). 

Essa nova forma de administrar os recursos humanos é conceituada por 

Griffin (2007) como gestão de pessoas, caracterizada pelo conjunto de atividades 

administrativas que visam atrair, aperfeiçoar e preservar uma força de trabalho. 

Nesse novo ambiente onde as empresas já perceberam a importância dos recursos 

humanos e da forma como são administrados, Lacombe (2005 p.15) ressalta a 

importância da administração dos recursos humanos como responsável por: 
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Selecionar, formar, integrar e aperfeiçoar um grupo de pessoas para 
trabalhar numa empresa como uma verdadeira equipe, com objetivos 
definidos, fazendo com que cada membro conheça seu papel, 
coopere com os demais e “vista a camisa” para produzir resultados é 
a responsabilidade mais importante dos administradores. O trabalho 
de formar, integrar, conduzir e aperfeiçoar uma equipe pode levar 
vários anos e não há seguro contra a perda desse importante ativo. 
 

A área de recursos humanos na visão do autor citado tende a participar 

intensamente na formulação e na implementação das estratégias da empresa, 

considerando que depende cada vez mais das pessoas em todos os níveis, onde um 

pequeno órgão central de recursos humanos, de alto nível, com grande domínio dos 

assuntos das áreas e conhecimento do negócio da empresa, servirá para dar 

consultorias internar e apoio aos gerentes de linha.  

Portanto a administração de recursos humanos tem a obrigação de estimular 

e envolver as pessoas para o objetivo da organização por meio de seus processos. 

 

 

2.2.1 Processos de Recursos Humanos 

 

 

Os processos de recursos humanos em uma empresa na ótica de Lacombe 

(2003) são compostos por: seleção e admissão; administração de cargos e salários; 

planejamento de recursos humanos; treinamento e desenvolvimento; registro e 

pagamentos. Já Robbins (2003) complementa além dos processos que cita o autor 

acima, acrescenta ainda: ambiente legal e desligamento; como mostra o quadro nº 

05. 

(Continua) 

Na visão dos autores Lacombe; Heilborn 

(2003) 
Na visão do autor Robbins (2003) 

 
Seleção e admissão: envolve recrutamento, 
seleção, admissão, integração, avaliação o 
período de experiência 
 

Seleção e admissão: o processo de 
recrutamento envolve localizar, procurar, 
identificar e atrair candidatos qualificados. Já a 
seleção é a técnica de escolher o candidato mais 
bem qualificado para cargo 

Administração de cargos e salários: envolve 
administração do plano de cargos, pesquisas do 
mercado, administração salarial, administração 
dos planos de benefícios. 

 
Ambiente legal: Onde estão inseridas as leis 
que moldam as práticas da administração de 
recursos humanos.  
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(Continuação) 

Na visão dos autores Lacombe; Heibonr 
(2003) 

 
Na visão do autor Robbins (2003) 

 
Planejamento de recursos humanos: envolve 
avaliação do desempenho e das qualificações do 
pessoal, planejamento de carreia, planejamento 
do pessoal na estrutura. 
 

Planejamento de recursos humanos:  traduz os 
objetivos da organização na quantidade e na 
combinação de trabalhadores necessários a 
alcançar esses. Contendo a avaliação de 
desempenho que é a maneira de avaliar o 
desempenho do funcionário 

Treinamento e desenvolvimento: técnico-
profissional e executivos. 

Treinamento e desenvolvimento: qualificar e 
desenvolver as pessoas 

Registro e pagamentos: cadastro e registro, 
estatísticas de pessoal, folha de pagamento, 
controle e pagamento de férias, controle e 
pagamento de rescisões, pagamento de serviços 
prestado. 

 
Desligamento: quando um funcionário deixa a 
organização; processo de reduzir a oferta de 
mão-de-obra no interior de uma organização 

Quadro 5 - Processos de Recursos humanos 
Fonte: Adaptado pela acadêmica com base na obra dos autores Lacombe; Heilborn (2003); 
Robbins (2003). 
 

Todos esses processos acima como enfatizam os autores citados são 

praticados pela área de recursos humanos nas empresas e são indispensáveis para 

o desempenho das mesmas no mercado competitivo. Portanto quando bem 

executados pode possibilitar a manutenção funcionários voltados para o resultado 

da mesma e comprometidos com reflexo no comportamento organizacional. 

 

 

2.3 Comportamento Organizacional  

 

 

A modernidade, o risco como fator decisório e a difícil união entre 

comportamento organizacional e competitividade impulsionam ações complexas de 

troca de informações, sistemas virtuais e milhares de formas de viabilizar uma 

sobrevivência com melhor sintonia entre as necessidades da empresas e das 

pessoas. 

Comportamento organizacional no ponto de vista de Soto (2005) refere-se 

aos atos e ás atitudes das pessoas nas organizações. 

Nesse cenário, França (2006, p.3) conceitua “Comportamento 

Organizacional é o estudo do conjunto de ações, atitudes e expectativas humanas 

dentro do ambiente de trabalho.” 
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A aplicação dos conhecimentos do comportamento organizacional gera 

práticas e modelos de gestão de pessoas, que o autor citado caracteriza como 

conjunto de forças humanas, voltadas para atividades gerenciais e estratégicas da 

organização.  

Sendo assim, Robbins (2005) ressalta que o comportamento organizacional 

se preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de como 

este comportamento afeta o desempenho das empresas. 

França (2006) destaca que a partir das expectativas do contrato psicológico 

entre a pessoa e a empresa ocorrem diversos níveis e tipos de comprometimento, 

competências, vínculos e significados do trabalho, caracterizando os aspectos 

comportamentais da gestão de pessoas. Já a integração entre produtos e serviços 

da gestão de pessoas que geram os processos de organização em diretorias, 

departamentos, setores ou áreas, os quais no seu conjunto atuam sobre o 

comportamento das pessoas nas organizações. 

Portanto o comportamento das pessoas que fazem parte da organização 

reflete diretamente na mesma, aja vista a importância de conhecer suas 

expectativas e motivá-las para alcançar os objetivos e metas propostos pela 

organização. 

 

 

2.3.1 Cultura Organizacional 

 

 

A cultura de uma organização é de extrema importância, porque possibilita 

tomada de decisões organizacionais. Por esse motivo deve ser bem definida, 

garantindo consistência e coerência nas ações e decisões. 

Em relação ao  tema acima mencionado Lacombe (2005, p.229) sustenta 

que  a cultura organizacional é um:  

 

Conjunto de crenças, costumes, sistemas de valores,normas de 
comportamento e formas de fazer negócios, que são peculiares a 
cada empresa, que definem um padrão geral para as atividades, 
decisões e ações da empresa e descrevem os padrões explícitos e 
implícitos de comportamento e as emoções que caracterizam a vida 
na organização 
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A palavra cultura considerando o autor Marras (2000) tem dois pontos de 

vista, cultura subjetiva e cultura objetiva.  Para o autor a subjetiva  é a que exprime o 

desenvolvimento cognitivo das pessoas (inteligência, conhecimento e outros..).  

Quanto a cultura objetiva é a que os antropólogos usam para identificar a maneira 

de ser de cada um (crenças, valores etc..) 

A cultura organizacional para Shein (1991 apud CARVALHO 2007 p. 24) é: 
 

Um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, 
descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com problemas de 
adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem  o 
suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos 
membros como forma de perceber, pensar e sentir, em relação a 
esses problemas. 
 

Somam-se a outros autores citados nesse contexto Teixeira et al (2005) 

conceituam cultura organizacional como conjunto de padrões valorativos, técnicos e 

comportamentais, construído ao longo da historia da organização, que adquirem 

caráter permanente, construindo seu diferencial de atuação interna e externar. 

Com a diversidade da mão-de-obra no mercado de trabalho atual o autor  

Robbins (2003) relata que os gerentes para serem eficazes buscam ampliar seus 

conhecimentos sobre diferentes culturas e usando essas informações para 

administrar melhor suas unidades de trabalho. 

As empresas normalmente têm suas características parecidas com as de 

seus fundadores porque é por meio deles ou aqueles que apresentarem maior 

potencial para criar, corporificar e reforçar os princípios aspectos de uma cultura 

organizacional, associado ao processo de socialização é que são os responsáveis 

pelo desenvolvimento da cultura de uma organização (HANASHIRO, 2007). 

Levando-se em conta conceitos descritos percebe-se como a cultura pode 

refletir nas escolhas e preferências das empresas interferindo nos demais membros 

que compõe a mesma com reflexos no clima organizacional. 

 

 

2.3.2 Clima Organizacional 
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O clima organizacional refere-se ao ambiente interno, no qual convivem as 

pessoas que trabalham na organização, relacionando o grau de motivação e 

satisfação dos participantes. 

Os autores Garrett; Tachizawa (2006) enfatizam o clima organizacional, 

podendo ser entendido como o grau de satisfação demonstrado pelos membros de 

uma organização, sendo a motivação o fator fundamental para a realização dos 

trabalhos. 

O clima baseia-se em percepções e opiniões que as pessoas têm da 

organização na qual trabalham. (TEIXEIRA et al, 2005). 

Na percepção de Fleury; Sampaio (2002 apud TEIXEIRA, 2005, p. 67) “a 

idéia do clima organizacional remete á noção de clima meteorológico e retrata um 

estado momentâneo da organização.” Ou seja, retrata o ambiente organizacional e o 

momento em que a empresa está passando, esse conhecimento do clima da 

empresa é muito importante para auxiliar seus lideres  na tomada de decisões. 

 

 

2.4 Liderança 

 

 

A liderança está presente nas organizações por meio das pessoas ou 

grupos, considerando que suas atitudes e decisões interferem diretamente no 

desempenho da organização e das pessoas que á constituem. 

Para Lacombe (2005, p. 221) “[...] liderança é o processo de exercer 

influência sobre o comportamento das pessoas para atingir objetivos em 

determinadas situações.” 

Acerca do tema em apreço Rodrigues (2005) descreve liderança como a 

capacidade que um individuo possui para aglutinar pessoas ao redor de uma idéia, 

de um principio, de uma filosofia ou de um objetivo espontâneo.  

O autor deixa assentado que a liderança está presente a partir do momento 

em pessoas se reúnem para chegar a algum objetivo, sempre haverá uma pessoa 

com atitudes e comportamentos conduzindo esse grupo e ajudando a alcançar o 

objetivo desejado.  
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Nesse cenário França (2006) visualiza liderança como um processo social 

que estabelecem relações de influência entre pessoas. 

Acerca do tema em apreço Vergara (2006) afirma que liderança está 

associada a estímulos e incentivos que podem provocar a motivação nas pessoas 

para a realização da missão, da visão e dos objetivos empresariais. 

O estilo de liderança pode ter influência no alcance das metas da empresa 

porque interfere diretamente no funcionário da mesma, sendo assim Robbins (2003, 

p. 384) “O efeito das características pessoais e do comportamento de um líder, bem 

como das características de seguidor sobre o desempenho do grupo, quase sempre 

depende do contexto no qual a liderança está ocorrendo.” 

Em virtude do que foi mencionada, liderança está relacionada com 

mudanças ao passo que o gerenciamento com á criação das ordens e constância, 

para que haja eficácia é necessário fazer com que o grupo passe á realização de 

uma meta comum. 

 

 

2.5 Motivação 

 

 

A motivação humana é um tema que vem polarizando as atenções dos 

cientistas e estudiosos desde o início do século XX, quando oficialmente se tem 

noticia das primeiras pesquisas e estudo científicos nessa área. A experiência da 

fabrica de Hawthorne no final dos anos 20, é tida como o primeiro dos experimentos 

e intervenção maior dos cientistas do comportamento, esse estudo foi planejado 

com intuito de estabelecer a existência de alguma relação entre as condições de 

trabalho e a incidência de fadiga ou monotonia entre os empregados (GRIFFIN, 

2007). 

Complementando o autor acima, Lacombe (2005), ressalta que após os 

estudos e entrevistas com o pessoal da produção, que o que realmente motivava os 

empregados era a atenção que lhes era dada pelos experimentadores e pela alta 

administração da empresa. 



43 

 

Entender o processo motivacional dos seres humanos é um desafio que 

psicólogos administradores e outros cientistas do comportamento enfrentam 

constantemente.  

A motivação é definida do ponto de vista de vários autores sobre ótica 

diferente. 

Para a psicologia, a motivação é uma espécie de energia psicológica ou 

tensão que põe em movimento o organismo humano. O homem move-se para 

completar o que lhe falta. (FIORELLI, 2003). 

Sob o ponto de vista da administração, Robbins (2003, p. 342) afirma que 

“[...] motivação é a disposição de exercer um nível elevado e permanente de esforço 

em favor das metas de organização, sob a condição de que o esforço seja capaz de 

satisfazer alguma necessidade individual.” No entanto Griffim (2007) enfatiza 

motivação como um conjunto de forças que levam as pessoas a se comportar de 

determinada maneira.  

Para Certo (2003, p.345) “Motivação é um conjunto psicológico (estado 

interno) de motivo e causas que faz com que o indivíduo se porte de modo que 

assegure a realização de alguma meta.” O autor aduz que quanto mais um gestor 

conhecer o comportamento de seus membros de uma organização, mais capaz será 

de influenciar esse comportamento para o alcance das metas estabelecidas pela 

organização. Sendo assim uma fez que o comportamento dos membros da 

organização resulta na produtividade da mesma, motivá-los é fundamental para 

atingir essas metas organizacionais. 

 Complementando Maitland (2000, p.7) define motivação como “[...] a força 

ou o impulso que leva os indivíduos a agirem de uma forma especifica.” 

 A motivação é o estudo sobre os motivos que levam uma pessoa a atuar de 

certa maneira (comportamento), diz respeito ao direcionamento e á persistência 

desses motivos. A motivação implica em considerar também os valores individuais e 

sociais que influenciam o comportamento humano. (REIS, 2001). 

Vergara (2000) ressalta a motivação como uma força, uma energia que nos 

impulsiona em direção de alguma coisa, motivação é intrínseca, porque está dentro 

de nós, ninguém tem o poder de motivar ninguém, nos é quem nos motivamos tudo 

o que vem de fora podem nos estimular, incentivar, provocar nossa motivação. 

Dentro desse contexto Archer (1990, apud GIL, 2001, p. 202)  



44 

 

Na verdade, motivação é conseqüência de necessidades não 
satisfeitas. Essas necessidades são intrínsecas ás pessoas. Não 
podem, portanto, os gerentes colocar necessidades nas pessoas. 
Isso significa que os gerentes não são capazes de motivar, mas de 
satisfazer ás necessidades humanas ou contrafazê-las. 
 

Como sustenta o autor ninguém pode motivar ninguém, tendo o pressuposto 

que a motivação vem de dentro da pessoa, é uma força incontrolável por terceiros. 

O que os lideres podem fazer é viabilizar as necessidades humanas dessa forma irá 

satisfazer empregados. 

 Convém evidenciar conforme sustenta Freeman (1985, apud CAVALCANTI 

et al, 2007, p. 86) “ Motivação refere-se aos fatores que provocam, canalizam e 

sustentam o comportamento de um individuo.” 

O comportamento humano é motivado pelo desejo de atingir algum objetivo, 

os objetivos estão fora do individuo, sendo os motivos ou necessidades que 

impulsionam e mantém o comportamento humano, a necessidade mais forte é que 

conduzirá o individuo a atividade. Por exemplo, um individuo que está com fome, 

sede e sono, mas sua necessidade naquele momento mais forte é de aprovação em 

um exame no dia seguinte. Então estará mais motivado para estudar do que dormir, 

beber e comer. (GIL, 2001). 

Como aduzido anteriormente Salgado (2005) explica que o comportamento 

motivacional não é uniforme, mesmo que as necessidades sejam as formas como 

são apresentadas porque sua importância é diferente de individuo para individuo, 

desse modo o comportamento do individuo está relacionado á forma como as suas 

carências foram ou não satisfeitas, constituindo assim um comportamento 

motivacional padrão a cada pessoa, correspondendo a sua experiência, á auto-

imagem e ao desejo de cada um considera de si próprio, destina as demais 

pessoas. 

Em virtude do que foi mencionado observa-se que o comportamento orienta-

se, basicamente, para a consecução de objetivos. Ou seja, o individuo possui 

diversas necessidades e seu comportamento, geralmente, são desencadeados por 

um impulso (motivo) e motivado pelo desejo de alcançar um objetivo.  

Devido a isto, a motivação se relaciona intimamente com a personalidade do 

individuo e com o seu desenvolvimento mental, emocional, profissional, social, etc.. 

Considerando todos esses conceitos citados a motivação constitui-se no impulso 

interno que poderá levar o individuo a canalizar esforços para satisfazer um desejo, 
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uma necessidade, uma meta estabelecida. A motivação, portanto, é inerente ao ser 

humano. 

Em síntese a motivação é um dos fatores cruciais para o bom desempenho 

individual e, conseqüentemente, organizacional. 

 

 

2.5.1 Teorias Motivacionais 

 

 

Numerosas teorias têm sido elaboradas para tentar explicar a motivação no 

trabalho. Inicialmente, as explicações eram relativamente simples, baseadas em 

geral numa única dimensão e não levava em consideração a dinâmica entre o 

empregado e o seu trabalho (TAMAYO; PACHOAL, 2003). 

Várias teorias de motivação têm sido proposta ao longo do tempo, sendo 

classificadas em dois tipos básicos: teoria de processo e de conteúdo. As de 

processo motivacional são explicações de motivação que enfatizam como os 

indivíduos são motivados. As teorias de conteúdo enfatizam as características 

internas das pessoas. 

 

 

2.5.1.1 Teorias de Conteúdo 

 

 

Entre as teorias da motivação de conteúdo destacam-se: teoria da hierarquia 

de necessidade de Maslow, teoria da necessidade socialmente adquiridas de 

MacClelland e a teoria da motivação-higiene de Herzberg. 

TEORIA DA HIERARQUIA DE NECESSIDADE - Abraham Maslow, desenvolveu uma 

teoria, tendo como eixo a questão das necessidades humanas. 

Dos ensinamentos do autor citado Vergara (2000) extraiu que para tais 

necessidades estão organizadas hierarquicamente e a busca de satisfazê-la é o que 

nos motiva a tornar alguma direção. Distingue dois tipos de necessidades: primarias 

e secundarias, sendo as primeiras formam a base da hierarquia. 

Necessidade primária: são as fisiológicas e as de segurança. As fisiológicas 

dizem respeito á sobrevivência das pessoas, são as necessidades mais baixas da 
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hierarquia. A de segurança está relacionada á necessidade de proteção contra 

alguma ameaça real ou imaginária. Exemplo: salário, casa própria, seguro, 

aposentadoria e emprego. 

Necessidades secundárias são as afeto-social, estima e as de auto-

realização, constituído o topo da hierarquia. Necessidades de afetivo-social falam do 

desejo de amar e de ser amado. Necessidades de estima relacionam-se a auto-

estima, dizem respeito á realização de nosso próprio potencial. 

Do ponto de vista de Gil (2001) a hierarquia das necessidades é descrita 

como: 

As necessidades fisiológicas são as básicas para manutenção da vida 

(alimentação, vestimenta e abrigo). 

 Necessidades de segurança referem-se á de estar livre de perigos e da 

privação das necessidades fisiológicas básicas. Elas manifestam sua força depois 

de estarem satisfeitas as necessidades fisiológicas. 

Necessidades sociais são explicadas como uma vez satisfeitas as 

necessidades de segurança e fisiológicas, as pessoas passam a sentir as 

necessidades de se relacionar com os outros, de participar de vários grupos e de 

serem aceitos por eles. 

Necessidades de auto-estima estão relacionadas com amor próprio e de 

reconhecimento pelos outros. 

Necessidades de auto-realização após satisfazer a de auto-estima surgem 

a de auto-realização refere-se á realização do máximo de potencial individual. 

Para Certo (2003) conceitua as necessidades fisiológicas como o 

funcionamento normal do corpo.  As de Segurança desejo do individuo de se livrar 

de danos incluindo desde acidentes corporais até problema econômico. 

Necessidades sociais como de amor, companheirismo, amizade. Á medida que são 

satisfeitas surge a de auto-estima que se refere a desejo e respeito. Uma vez 

satisfeita surgem a de auto-realização, que é o desejo de maximizar qualquer 

potencial que um individuo possua. 

Cavalcanti et al (2007) enfatizam como as organizações podem satisfazer 

necessidades da hierarquia de Maslow no quadro nº6:  

 

 



47 

 

Hierarquia das necessidades 

•Auto-

realização 

 
•encorajamento ao completo comprometimento do empregado, trabalho que se torne 
uma das principais dimensões de expressão da vida do empregado 

•Estima 

 
•criação de cargos que permitam realização, autonomia, responsabilidade e controle 
pessoal, trabalho que valoriza a identidade pessoal, reconhecimento pelo bom 
desempenho, como promoções, condecorações, empregado do mês 

•Sociais 

 
•organização do trabalho de modo a permitir interação com os colegas, possibilidade 
de atividade socais e esportivas, reuniões sociais fora da organização. 

•Segurança 
 
•seguro-vida e plano de aposentadoria, segurança de emprego, plano de carreira. 

•Fisiológica  
•salário,  beneficio e condições agradáveis de trabalho 

Quadro 6 - Hierarquia das necessidades 
Fonte: Adaptado pela acadêmica com base na obra de Cavalcanti et al 2007. 

 

Tem-se o entendimento que as organizações podem por meio da hierarquia 

das necessidades de Maslow conforme ressaltam os autores, satisfazer as 

necessidades de seus funcionários de acordo com a  sua realidade.   

O autor Reis (2001) ressalta a teoria de Maslow que quando a necessidade 

de um nível mais baixo é satisfeita, surgem novas necessidades de nível superior 

até chegar ao ultimo nível. Cavalcanti et al (2007) lembram que esse ultimo nível de 

auto-realização é um necessidade que nunca se satisfaz, estando ligada ao 

exercício de atividades criativas, a geração de valor pessoal, organizacional e social. 

Uma necessidade satisfeita não é um motivador de comportamento, o que 

motiva uma pessoa são as necessidades insatisfeitas. O progresso é causado pelo 

esforço das pessoas para satisfazer ás suas necessidades. Quando uma 

necessidade prioritária é satisfeita, ainda que não o seja á saciedade, outras 

emergem e ocupam o primeiro lugar na lista de prioridades. (LACOMBE, 2003). 

Em comentário á teoria da hierarquia das necessidades Griffin (2007) explica 

que o conceito de Maslow tem uma lógica de certa forma intuitiva, indicando 

algumas imperfeições nessa teoria, uma delas inicia que os níveis de necessidades 

nem sempre são observados e que a ordem dos níveis nem sempre são iguais. 

Além disso, pessoas de culturas diferentes tendem a apresentar diferentes 

categorias e hierarquias de necessidades. 

TEORIA DOS DOIS FATORES - A teoria dos dois fatores desenvolvida por 

Frederick Herzberg, identificando diferentes conjuntos de fatores estavam 
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associados á satisfação e á insatisfação, ou seja pessoas podem identificar a baixa 

remuneração com insatisfação, mas não necessariamente a alta remuneração como 

causa de satisfação. 

A teoria dos dois fatores é ressaltada por Griffin (2007) como a perspectiva 

que sugere que a satisfação e a insatisfação das pessoas são influenciadas por dois 

conjuntos independentes de fatores: motivacionais e higiênicos.  

 Motivacionais, está relacionada com a pessoa especificamente a satisfação 

do funcionário, sendo composto por: realização, reconhecimento, o próprio trabalho, 

responsabilidade e evolução e crescimento. 

Higiênicos estão relacionados ao ambiente de trabalho, sendo pretensa a 

insatisfação, sendo composto por: supervisão, condições de trabalho, 

relacionamentos interpessoais, remuneração e segurança, políticas administrativas 

da empresa. 

Nesse sentido Certo (2003, p.356) “Sustenta que os fatores de higiene são 

indesejáveis, ou seja, tornar esses fatores mais desejáveis não motivará os 

funcionários, contudo pode impedirá de ficarem insatisfeitos.” Em contraste os 

fatores motivacionais quando os fatores de motivação de uma situação específica de 

emprego são altos, os funcionários são motivados a fazer melhor o trabalho. 

Entretanto Mailand (2000) de acordo com Herzberg afirma que se os fatores 

de higiene estiverem em ordem e forem satisfatórios, cinco fatores-chaves podem 

motivar a equipe: trabalhos interessantes, deveres realizados, sensação de ser ter 

alcançado algo que valeu a pena, reconhecimento pelo trabalho realizado, empenho 

e pelo desempenho, e a possibilidade de desenvolvimento pessoal, transferência de 

cargo e promoção, conforme o quadro nº 7. 

(Continua) 
Fatores motivacionais Fatores higiênicos 

Realização 
Termino com sucesso de um trabalho ou 
tarefa; os resultados do próprio trabalho 

Supervisão 
A disposição ou boa vontade de ensinar ou delegar 
responsabilidades aos subordinados. 

Reconhecimento pela realização 
Recebimento de um reconhecimento público 
ou não, por um trabalho bem-feito ou um 
resultado conseguido. 

Políticas empresariais 
Normas e procedimentos que encerram os valores e 
crenças da companhia. 

O trabalho em si 
Tarefas consideradas agradáveis e que 
provocam satisfação 

Condições ambientais 
Ambientes físicos e psicológicos que envolvem as 
pessoas e os grupos de trabalho 

Responsabilidade 
Proveniente da realização do próprio trabalho 
ou do trabalho de outros 

Relações interpessoais 
Transações pessoais e de trabalho com os pares, 
os subordinados e os superiores 
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(Continuação) 

Fatores motivacionais Fatores higiênicos 
Desenvolvimento pessoal 

Possibilidade de aumento de status, perfil 
cognitivo ou mesmo de posição social. 

Status 
O valor da contrapartida da prestação de serviço. 

Possibilidade de crescimento 
Uma alavancagem dentro da estrutura 
organizacional, em termos de cargo. 

Remuneração 
Valor pago pelo serviço prestado. 

Quadro 7 - fatores motivacionais e higiênicos 
Fonte: Adaptado pela acadêmica com base na obra de Marras (2000) 
 

Os fatores motivacionais considerando o autor acima como apresenta o 

quadro acima descreve sob o ponto de vista de Herzeberg causam satisfação ou 

motivação, mas a sua falta não necessariamente causa insatisfação. Já os 

higiênicos são aqueles que não motivam, mas sua presença não necessariamente 

causa satisfação no trabalho, enquanto sua ausência causa insatisfação. 

O autor aduz que Herzeberg salienta que os fatores higiênicos têm limites 

inferiores e superiores, em quanto o motivacional devem ser proporcionados na 

maior quantidade possível.  

TEORIA DAS NECESSIDADES SOCIALMENTE ADQUIRIDAS DE MCCLELLAND - A 

teoria das necessidades pesquisou padrões motivacionais em diferentes indivíduos, 

identificando três tipos de necessidade: realização, afiliação e poder, onde:  

 

 [...] (necessidade de realização), em estabelecer ou manter relações 
amistosas com os outros, (necessidade de afiliação) ou em provocar 
um impacto sobre os outros, (necessidade de poder), quando 
dizemos poder, não estamos nos referendo ao poder ditatorial, mas á 
necessidade de ser forte e influente. (MCCLELLAND; BURNHAM, 
2005 p. 100). 
 

A respeito Cavalcant et al (2007) explicam realização como á necessidade 

de supera desafios e atingir metas; afiliação está ligado com á necessidade sociais e 

de relacionamento e pertencimento; e poder, á necessidade de influenciar pessoas e 

situações 

Conforme aduzido anteriormente Griffin (2007) comenta sobre as três 

necessidades: 

Necessidade de realização - é o desejo de alcançar um objetivo ou realizar 

uma tarefa com mais eficiência 

Necessidade de afiliação - é o desejo de companheirismo e aceitação. 
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Necessidade de poder - é o desejo de exercer influência sobre um grupo e 

de controlar o próprio ambiente. 

Nesse cenário Reis (2001) assinala que o estudo feito McClelland afirma que 

estas necessidades são aprendidas e adquiridas socialmente através da interação 

com o meio ambiente. Tanto a necessidade de interação com a de afiliação e de 

poder são necessidades que afetam o comportamento do individuo no ambiente de 

trabalho. 

Acerca do tema em apreço o mesmo autor salienta que McClelland 

desenvolveu um esquema de classificação  que destaca três das forças dominantes, 

demonstrado sua importância para a motivação.” 

O mesmo autor aponta que a Motivação para a realização é um força que 

algumas pessoas têm para vencer desafios e obstáculos na busca de objetivos. 

Motivação para a afiliação é um impulso que consiste num relacionamento com 

pessoas em bases sociais. Motivação para o poder consiste num impulso para 

influenciar pessoas e mudar situações. 

O conhecimento das forças motivacionais ajuda os administradores a 

compreenderem as atitudes de cada empregado no trabalho. Pode então lidar com 

cada empregado de maneira particular levando em consideração o impulso 

motivacional mais forte em cada caso. 

 

 

2.5.1.2 Teorias do Processo 

 

 

Enfocam as necessidades de entender quais as necessidades as 

necessidades que as pessoas têm e como elas podem ser satisfeitas. Sendo 

composta por: teoria motivacional das necessidades-metas; teoria motivacional da 

equidade; e em especial para esse estudo teoria da expectativa de Vroom. 

TEORIA MOTIVACIONAL DAS NECESSIDADES-METAS - Uma das mais importantes 

teorias que abordam a motivação, criada por Edwin Locke no final dos 1960, propõe 

envolver os funcionários no estabelecimento de suas metas para maior aceitação 

(GRIFFIN, 2007). 

Neste contexto o mesmo autor ressalta essa teoria com o objetivo de que o 

comportamento é resultado de metas e intenção, portanto ao fixar essas metas para 
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as pessoas nas empresas o administrador deve ser capaz de influenciar o seu 

comportamento. 

Partindo desse princípio Cavalcanti et al (2007) frisam que as pessoas 

concentram seus esforços em direção a objetivos, de modo  que o estabelecimento 

de metas energiza o individuo, dirigindo seus pensamentos para um finalidade. 

Para Robbins (2005) os objetivos dizem ao funcionário o que precisa ser 

feito e quanto esforço terá de ser despendido em seu alcance, mais ainda, pode-se 

afirmar que objetivos específicos melhoram o desempenho; que objetivos difíceis, 

quando aceitos melhoram ainda mais; e que o feedback também conduz a melhores 

desempenhos. 

Dentro desse cenário o papel do gestor será definir e clarificar metas para 

seus liderados, o que os fará empregar determinado esforços na sua consecução, 

fornecendo sempre o feedback adequado, para ajudar a manter seus liderados 

alinhados com o objetivos da empresa.  

Ao definir essas metas deve-se ter um equilíbrio, Griffin (2007) determina 

que deve haver um grau de desafio e de esforço necessários para alcançá-las, mas 

uma meta não deve ser tão difícil a ponto de se  tornar inalcançável. O mesmo autor 

ressalta que duas características especificam dessa teoria é a dificuldade e 

especificidade na qual determinam o desempenho, uma vez que o desempenho leva 

a recompensas intrínsecas e extrínsecas, que por usa vez, se transforma em 

satisfação do empregado. 

Em vista disso percebe-se que a dificuldade, especificidade, aceitação e o 

comprometimento com a meta combinam-se par determinar o esforço pessoal 

dirigido par atingi-la. 

O comportamento é percebido como sendo provocado e guiado por metas a 

pessoa, que realiza um esforço para atingir determinado objetivo. A maioria dos 

autores considera a motivação humana como um processo psicológico 

estreitamente relacionado com o impulso ou com tendência a realizar com 

persistência determinados comportamentos. 

TEORIA MOTIVACIONAL DA EQUIDADE - Teoria formulada por Adams (1975) 

defende que depois que as necessidades estimulam o processo de motivação e o 

individuo escolhe uma ação que, ele espera, satisfará essas necessidades, ele 

avalia a justiça, ou eqüidade, do resultado. (GRIFFIN, 2007). 
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A teoria da eqüidade sugere que as pessoas são motivadas a procurar 

eqüidade social nas recompensas recebidas pelo seu desempenho conforme 

salienta o mesmo autor. Nesse contexto o senso de eqüidade é a crença do 

individuo de que o tratamento que recebe é justo em relação ao tratamento recebido 

por outros. 

Segundo essa teoria as pessoas não estão apenas interessadas nas 

recompensas, Cavalcanti et al (2007) explicam que as pessoas são sensíveis ás 

diferenças relativas entre seus pares, comparam o que recebem da organização 

com aquilo que os outros funcionários de características parecidas recebem. 

A teoria da equidade demonstra que, para a maioria dos trabalhadores, a 

motivação é influenciada significativamente pelas recompensas relativas, bem como 

pelas recompensas absolutas. (ROBBINS, 2005). 

Deve-se ressaltar como diferencial dessa teoria é que a percepção da 

equidade estimula o comportamento e traz a satisfação, preocupando-se não 

somente com a quantidade de recompensa, mas, sobretudo com o que outros 

recebem.  

Os autores ainda destacam a teoria da expectância de Vroom que será 

enfatizada no item 2.6 por ser a teoria considerada como referencial teórico do 

presente estudo. 

 

 

2.6 Teoria da Expectativa de Vroom 

 

 

Em 1964, Vitor Vroom propôs sua teoria voltada especificamente para o 

ambiente de trabalho, identifica relações entre variáveis dinâmicas, que explicam o 

comportamento das pessoas no trabalho. A teoria da expectativa diz que os 

indivíduos têm jogos diferentes dos objetivos e podem ser motivados se tiverem 

determinadas expectativas.  

 A teoria da expectativa proposta por Victor Vroom é afirmada por Limongi-

França (2002, p.257): 

 

A teoria da expectativa vê o individuo como um ser pensante que tem 
desejos e crenças e atua com base na antecipação e no 
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planejamento dos eventos de sua vida, colocando em suas ações o 
esforço adequado e a direção apropriada de modo a atingir seus 
objetivos. 
 

Soma-se a essa teoria o ponto de vista de Bueno (2002) enfatiza que a 

teoria de Vroom é baseada na observação de que o processo motivacional não 

depende apenas dos objetos individuais, mas também do contexto de trabalho em 

que o individuo está inserido. 

Para Vroom, motivação é o processo que governa a escolha de 

comportamentos voluntários alternativos. (TELLES, 2004). 

Nesse cenário supõe que o comportamento é resultado das escolhas 

concisas entre alternativas. 

Sob o ponto de vista Cavalcanti et al (2007); Telles (2004) a teoria de 

expectativa  defende que motivação é vista como função de três componentes: 

Expectativa – crença de que um esforço maior trará um bom desempenho; 

Instrumentalidade – percepção de que um bom desempenho trará certa 

recompensa; 

Valência – valor ou atração da recompensa para a pessoa; 

Assim, para que uma pessoa esteja motivada a fazer alguma coisa Telles 

(2004) enfatiza que é preciso que ela simultaneamente: 

�atribua valor á compensação advinda de fazer essa coisa, 

�acredite que fazendo essa coisa ela receberá a compensação esperada e 

�acredite que tem condições de fazer aquela coisa. 

Em termos de equação, essa definição poderia ser escrita da seguinte forma 

considerando o mesmo autor. 

 Motivação = [expectativa] x [instrumentalidade] x [valor] 

O que significa que todos os termos têm que ser maiores do que zero 

(nenhum dos fatores tem que está ausente). 

A teoria motivacional da expectativa de Vroom se baseia na premissa de que 

as necessidades sentidas determinam o comportamento humano, trata-se também 

da questão da força motivacional – o grau de desejo que o indivíduo tem para ativar 

um comportamento. (CERTO 2003). 

Conforme essa teoria a força motivacional é determinada pelo valor 

percebido do resultado da ativação de um comportamento pela probabilidade 

percebida de que o resultado se concretize. O autor citado acima explica que para 
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Vroom á medida que ambos os fatores aumentam, também aumenta a força 

motivacional, ou o desejo de ativar o comportamento, as pessoas tendem a ativar o 

comportamento que maximizem suas recompensas pessoais em longo prazo como 

apresentada na figura nº3 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Teoria da expectativa em forma de equação  
Fonte: Adaptado pela acadêmica com base na obra de Certo (2003) 
 

Complementando o autor apresenta um exemplo da teoria de Vroom de 

como se aplica ao comportamento humano: suponha que um estudante tenha 

recebido a oferta de pintar três casas a R$200 reais cada. Ao supor que o estudante 

precise de dinheiro, a força de sua motivação, ou desejo, de pintar será determinada 

por dois fatores principal: sua percepção do valor de 600 reais e sua percepção da 

probabilidade de que poderá realmente pintar as casas satisfatoriamente e receber 

essa quantia. A medida que o valor percebido pelo estudante da recompensa de 600 

reais  e a probabilidade  percebida  de que será capaz de pintar as casas 

aumentam, sua força motivacional para pintar as casas também aumentará. 

Para o autor citado, Vroom considera a produtividade como um meio de 

alcançar satisfação, não como um fim em si. De modo que se torna importante para 

o administrador entender os objetivos dos empregados e vincular as recompensas 

desejadas e merecidas ao desempenho individual de cada um deles. 

Com relação ao assunto, Vroom (1964 apud REIS NETO, 2006, p. 2) 

considerou a motivação no trabalho como “[...] função da importância da 

recompensa e do grau que as recompensas estão vinculadas a um desempenho ou 

comportamento especifico.” 

A teoria da expectativa, apresentada por Vroom, e argumentada por Vergara 

(2006) relaciona desempenho com recompensa, a teoria ressalta que se um 

individuo se sente motivado a esforçar-se em fazer alguma coisa, quando acredita 

que será bem avaliado pelo seu desempenho e que esta avaliação resultar em 

recompensas que atendem as suas metas pessoais. Exemplo: Se considerar que 

Força motivacional = valor percebido do resultado do desempenho de um comportamento 

 X 

                                      Probabilidade percebida de que o resultado se concretize 
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ficar a noite  toda em frente ao computador seu chefe o elogiará ( e isso é o que o 

individuo quer), ele vai ficar a noite toda. Porem se considerar que o chefe não 

reconhecerá o individuo poderá não fazer isso. 

Portanto, a teoria da expectativa diz que um funcionário será motivado a se 

esforçar no trabalho quando acreditar que seu esforço levará a uma boa avaliação 

de desempenho; que uma boa avaliação resultará em recompensas organizacionais 

– como gratificação, aumento de salário ou promoção - e que essas recompensas 

satisfarão suas metas pessoais. (ROBBINS, 2003). 

Nesse mesmo sentido Salgado (2005) ressalta que a teoria da expectativa 

enfatiza que um funcionário será motivado a produzir mais quando acredita que o 

esforço resultará em uma boa avaliação de desempenho, e que uma boa avaliação 

de desempenho resulta em recompensas, sendo que essas recompensas satisfarão 

suas metas pessoais, concentrando em três relações: 

Relação esforço-desempenho - Probabilidade percebida pelo individuo de 

que o dispêndio de uma determinada quantidade de esforço resultará em 

desempenho; 

Relação desempenho-recompensa - Grau em que o individuo acredita que 

um determinado nível de desempenho resultará na consecução de um resultado 

desejado; 

Relação recompensas-metas pessoais - O grau que as recompensas 

satisfarão as metas ou necessidades pessoais, e a atratividade dessas 

recompensas potenciais para o individuo. 

A teoria da expectativa ajuda a explicar por que muitos trabalhadores não 

são motivados em seus cargos. Robbins (2003) explica que em primeiro lugar o 

funcionário se pergunta, se eu fizer um esforço máximo, serei reconhecido em minha 

avaliação de desempenho? Para muitos, a resposta é não, porque acreditam que 

sua habilidade é deficiente o que significa que seu desempenho não será alto. Ou o 

sistema de avaliação talvez seja projetado para avaliar fatores de não desempenho. 

Outra possibilidade é acreditar erroneamente, que o chefe não gosta dele. Esse 

exemplo sugere uma fonte possível de baixa motivação do funcionário, 

considerando a baixa probabilidade de se obter boa avaliação de desempenho. 

Em segundo lugar, o funcionário se pergunta, se recebo boa avaliação de 

desempenho, isso resultará em recompensas organizacionais? Muitos funcionários 

acham fraca a relação desempenhos-recompensa, em função das organizações 
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recompensarem muitas coisas além do desempenho, um exemplo é a remuneração 

por tempo de casa, conseqüentemente os funcionários considerarão a relação 

desempenho-recompensa com fraca e desmotivante. 

E por ultimo se pergunta se sou recompensado, as recompensas são as que 

consideram pessoalmente atraentes? Muitas vezes o funcionário trabalha esperando 

uma promoção e recebe um aumento salarial, ou deseja um cargo mais desafiador e 

recebe apenas elogios.  Esses exemplos ilustram a importância de que as 

recompensas sejam elaboradas para satisfazer as necessidades de cada 

funcionário. Infelizmente muitos gerentes são limitados nas recompensas, sendo 

difícil recompensar individualmente. 

O fundamental dessa teoria é o entendimento das metas de um individuo e o 

elo entre esforço e desempenho, entre desempenho e recompensas e finalmente, 

entre as recompensas e a satisfação das metas. 

A abordagem de Vroom considerando os autores anteriormente citados,  

tenta explicar o comportamento em termos das metas do individuo e de suas 

expectativas de alcançá-las. Nesse sentido os autores Montana;Charnov (2003) 

ressaltam que a teoria da expectativa supõe que os indivíduos podem determinar 

quais resultados preferem e podem fazer estimativas realistas das chances de 

consegui-los, entretanto a teoria enfatiza a necessidade de as organizações 

associarem recompensas diretas ao desempenho e garantirem que as recompensas 

fornecidas sejam as merecidas e desejadas pelos seus beneficiários. 

Acrescentando com o que os autores sustentam, Griffin (2007, p.340) 

complementa a teoria de Vroom, “A teoria da expectativa sugere que a motivação 

depende de dois fatores – quanto desejou alguma coisa e com que intensidade 

acreditou consegui-la.” 

Nesse contexto o autor ressalta a expectativa esforço-desempenho como a 

percepção que o individuo tem da probabilidade de seu esforço produza um alto 

desempenho. A expectativa desempenho-resultado como a percepção do individuo 

de que seu desempenho leve a um determinado resultado. Valência como o índice 

que indica quanto um individuo está motivado para determinado resultado, isto é, 

qual o grau de interesse que esse resultado tem para o individuo. 

Para que ocorra um comportamento motivado, três condições devem ser 

satisfeitas para o autor supracitado:. 
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•Primeira: a expectativa esforço-desempenho deve ser maior que zero (o 

individuo precisa acreditar que, se houver esforço, haverá alto desempenho).  

•Segunda: a expectativa desempenho-resultado também deverá ser maior 

que zero, (o individuo tem de acreditar que, se o desempenho for alcançado, será 

seguido por certos resultados).  

•Terceira: a soma das valências dos resultados deve ser maior que zero (um 

ou mais resultado podem ter valência negativa, se elas forem mais que 

compensadas pelas valências positivas dos outros resultados).  

O autor ainda explica que se o individuo deseja o resultado, a valência é 

positiva; se ele não deseja o resultado, a valência é negativa; se está indiferente ao 

resultado, a valência é zero. 

Em suma a visão dos autores mencionados França (2006) explica a teoria 

da expectativa de Vroom no quadro nº9 a seguir: 

 

 

 

 

 

Quadro 5:  expectativa versus motivação 
 
 
Quadro 8 - Teoria da expectância 
Fonte: França (2006 p. 30) 

 

A autora explica que a expectativa cria uma atitude favorável para um 

esforço relacionado ao trabalho, que resultará em conclusão da tarefa. Portanto, 

quanto mais motivada, maior a atenção e esforço dedicadas pela pessoa em direção 

á realização da tarefa. 

 O autor Marras (2000) concorda com os outros autores citados ressaltando 

que a linha central da teoria de Vroom permeia a reflexão de que o comportamento 

humano é sempre orientado para resultados: pessoas fazem coisas esperando algo 

em troca. Ou seja, a resposta que o individuo se coloca, diante da questão do que 

fazer é diretamente proporcional não só ao que efetivamente deve receber em troca, 

mas, também, aos níveis de expectativa que tem em relação ao que deve receber. 

Desejo de recompensa (valência) 

x 

Probabilidade de esforço bem-sucedido (expectativa) 

x 

Estimativa de recebimento da recompensa (instrumentalidade) 
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É importante lembrar que a teoria da expectativa admite as diferenças 

individuais e enfoca que os indivíduos serão motivados por suas expectativas 

pessoais de recompensas e suas preferências por essas recompensas. 

(MONTANA;CHARNOV 2003). 

O quadro nº9 a seguir apresenta os três aspectos da teoria da expectância: 

expectação, instrumentalidade e valência. 

 
Expectação Instrumentalidade Valência 

É a soma entre as 
expectativas do individuo, ou 
seja, seus objetivos 
individuais, e a percepção que 
tem de si mesmo, de sua 
capacidade para atingir estes 
objetivos.  
 
Estes dois aspectos 
determinam os esforços que 
cada um está pronto a fazer 
numa situação de trabalho.  
 
O individuo precisa acreditar 
que ser capaz de conseguir 
chegar ao objetivo, o contrário 
a motivação será fraca. 

É a soma das recompensas 
que o individuo pode conseguir 
em troca de seu desempenho.  
 
Não se trata apenas da relação 
entre quantidade/qualidade do 
trabalho e salário, condições de 
trabalho, benefícios sociais. 
Instrumentalidade Varia de 
pessoa para pessoa. 
 
 Para muitos significa 
autonomia, possibilidade de 
iniciativa e expansão da 
criatividade. 

Significa o valor real que o 
individuo dá á instrumentalidade 
percebida.  
 
Não basta que o individuo 
perceba as recompensas que 
pode alcançar através de seu 
desempenho. É preciso que 
estas recompensas tenham um 
valor real para ele, que a 
satisfaçam sua expectativa. 
 
 O sistema de recompensas 
pode ser importante para uma 
pessoa, e para outra não. 

Quadro 9 - forças que influenciam no desempenho individual 
Fonte: Adaptado pela acadêmica com no autor Bueno (2002) 
 

 Considerando o autor esses três aspectos influenciam como ressalta 

Vroom, a motivação das pessoas no trabalho. Se um dos elementos está ausente, a 

motivação torna-se fraca, considerando ainda o autor citado. 

A teoria de Vroom expõe que as organizações obtêm de seus empregados o 

desempenho desejado não apenas quando satisfazem os seus objetivos individuais, 

mas quando mostram a eles que o caminho para a satisfação dos objetivos 

individuais está no alcance do desempenho desejado. 

Esse modelo reconhece que não existe um método universal para motivar 

pessoas; além disso, nada pode assegurar que um empregado reconheça que seus 

esforços e desempenho foram justamente avaliados e recompensados, ou até 

mesmo que o bom desempenho no emprego leve necessariamente á satisfação. 

Em síntese, para esta teoria o que garantiria a motivação dos empregados 

seria a percepção individual de que seu esforço conduz um a desempenho, seu 

desempenho conduz a uma recompensa, a recompensa satisfaria seus objetivos 

pessoais.  
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Considerando todos os autores supracitados neste estudo, correlacionando 

a importância da motivação em todos os itens que compõe a fundamentação teórica 

e dos objetivos propostos, percebe-se que a administração visa encontrar a melhor 

forma de utilizar os recursos disponíveis em uma empresa, inclusive os humanos 

que compõe a organização com propósito de alcançar os objetivos comuns. 

 A importância das pessoas na organização vem resgatando os conceitos 

das principais teorias administrativas.  Na cientifica já se preocupava em melhorar o 

rendimento individual dos trabalhadores, porque já associava que o aumento 

produtivo dependia do empregado. Na administração clássica enfatizada pelas 

funções administrativas e a teoria burocrática que  era baseada em estruturar a 

organização ou seja divisão do trabalho, hierarquia, profissionalização, técnicas dos 

funcionários. 

 Percebe-se que com essas teorias cada vez mais evoluía-se a perspectiva 

em relação aos recursos humanos da empresa com a produção apesar das 

empresas  verem  as pessoas como máquinas. Mas é na abordagem 

comportamental que se reconhece que conforme as modificações nas condições de 

trabalho havia mudança na produtividade, ou seja, começou-se a estudar o 

comportamento das pessoas e como integrar seus objetivos com os da organização, 

portanto já havia a necessidade de identificar o perfil do empregado e o que leva a 

sua motivação. 

Soma-se a esse fato a liderança que é uma das funções administrativas, que 

está envolvida diretamente com a influência de motivar os funcionários a alcançar as 

metas propostas, sendo assim é indispensável se conhecer a visão dos gerentes da 

empresa. 

Estão relacionados com a liderança a cultura organizacional, comportamento 

e clima organizacional, é por meio destes aspectos que são tomadas as decisões e 

preferências que interferem nos demais componentes da empresa. Em virtude disso 

vale ressaltar que o comportamento organizacional caracteriza as atitudes  e 

expectativas humanas dentro do ambiente de trabalho. Dessa forma deve-se 

conhecer todas as teorias motivacionais para que se consiga entender a  motivação 

que é algo que faz com que o individuo sustente seu comportamento em busca de 

objetivos. 

A teoria de Vroom que foi o referencial para o presente estudo, trata da 

expectativa que o individuo tem, sendo que sua ação vai de encontro com essas 
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expectativas. A instrumentalidade é o que o individuo pode conseguir com seu 

desempenho, ou seja, estimativa de recompensa. A Valência é o valor que se atribui 

a instrumentalidade, desejo de recompensa.  

Dado ao exposto para alcançar o objetivo geral e específico desse estudo, 

foram utilizadas as categorias relacionadas as teoria de Vroom que possibilitou 

responder o problema da pesquisa.  
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3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO 
 

 

Este capítulo apresenta o resultado do trabalho de campo realizado na 

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Público do vale do Itajaí – 

Blucredi/Sicoob, com o objetivo de Diagnosticar os fatores que interferem na 

motivação dos funcionários da cooperativa Blucredi/Sicoob utilizando o modelo de 

Vroom, iniciando pela caracterização da empresa.  

 

 

3.1 Caracterização da Empresa 

 

 

Este tópico apresenta a caracterização da empresa foco desse estudo 

destacando: histórico; missão; visão; princípios; estrutura; principais 

cooperados/associados; principais fornecedores e concorrentes e seguida apresenta 

os demais objetivos. 

 

 

3.1.1 Histórico da Empresa 

 

 

A Blucredi iniciou suas atividades numa sede provisória, no quarto andar da 

prefeitura de Blumenau, no dia 5 de setembro de 2000.  

Constituída como Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo em 24 de 

março de 2000, numa assembléia geral que reuniu 55 servidores públicos 

municipais que enxergaram a necessidade e a oportunidade de oferecer produtos e 

serviços financeiros para um público pouco valorizado pelos bancos. Desde então, a 

Cooperativa vem crescendo e ultrapassou a marca em 2008 de 17 mil associados. 

A cooperativa disponibiliza inúmeros produtos e serviços financeiros para os 

seus associados, sempre com as melhores taxas e os menores preços do mercado. 
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    A rede da Blucredi é formada por 20 Postos de Atendimento ao 

Cooperado (PACs), localizados nos municípios de Blumenau, Balneário Camboriú, 

Brusque, Gaspar, Ilhota, Indaial, Pomerode, Timbó e Jaraguá do Sul. A Blucredi que 

oferece aos seus associados os mesmos produtos e serviços de um banco, porém 

com custos muito menores. 

Nesse curto tempo de atuação a Blucredi acumula um histórico de muitos 

sucessos e conquistas que prenunciam novos avanços no futuro, gerando ainda 

mais benefícios para os seus associados. O marco histórico da cooperativa pode ser 

visualizado na figura nº04. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

2008 • Inauguração do PAC Avenida do Estado  

• 8 anos de fundação Blucredi  

2007 • Inauguração do PACs Casa do Comércio e Gaspar 

• Ampliação e mudança de endereço dos PACs samae e HSA 

• Ampliação dos PACs de Indaial e Timbó  

• Inauguração de PAC em Jaraguá do Sul 

• Planejamento Estratégico - Plano 2005-2010 - Autonomia 

Financeira  

• Inauguração PAC Belchior - Gaspar e Garcia 

• Contrato de 08 anos para gestão financeira da Oktoberfest  

• Inauguração PAC Garcia e nova agencia e portal Proeb 

• Inauguração PACs Indaial, Pomerode, Seterb, Balneário 

Camboriú e Ilhota 

• Lançamento novo Credicap Super com bonificação de 50% 

do valor do capital  

• Entrada em operação do Instituto Blucredi  

• Inauguração nova sede, localizada no edifício Califórnia 

Center    

• Início do processo de regionalização  

• Inauguração PAC Timbó  

• Entrada em operação dos caixas eletrônicos  

• Lançamento do título de capitalização – CREDICAP  

 

2006

2005

2004

2003
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                     Figura 4 - Marco histórico da blucredi 
                       Fonte: Elaborado pela acadêmica com base nos dados fornecido pela 
empresa. 

• 1ª Assembléia Geral com 53 participantes  

• Inauguração do PAC Furb  

• Lançamento do cheque especial  

• Lançamento crédito pessoal em até 36 meses  

• Lançamento cartão de crédito.  

• Lançamento de seguros de vida, automóvel e 

residencial.  

• Parceria com a PMB para arrecadar taxas e tributos 

municipais.  

• Parceria com a FURB para efetuar cobrança da taxa do 

vestibular.  

• Convênio com o INSS para arrecadar taxas 

previdenciárias e pagar pensionistas e aposentados  

2001

• Constituição da Blucredi, em 24 de março  

• Registro junto ao JUCESC, e órgãos, municipais, estaduais e 

federais - Julho e Agosto  

• Aprovação do Banco Central, em 27 de junho  

• Início das atividades na sede provisória, em 5 de setembro  

• Inauguração do 1º PAC na PMB (05 de setembro)  

• Filiação ao Sicoob-SC  

• Contrato para gestão financeira da Oktoberfest  

• Inauguração nova sede no térreo da PMB  

• Financiamento do 13º salário dos servidores  

2000

• Cobrança matrículas FURB  

• Inauguração do PACs Samae, Santo Antônio, Fortaleza, 

Velha 

• Entrada no ar do site da Blucredi  

• Transferência da sede para PROEB  

• Autorização para atuação regional junto ao Banco Central  

 

2002
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A figura nº4 apresenta toda a trajetória da cooperativa desde sua 

inauguração até final do ano de 2008, verifica-se que no ano de 2003 a Blucredi 

inicia sua expansão para cidades vizinhas de Blumenau, buscando novos 

associados na região. 

 

 

3.1.2 Missão, Visão e Princípios 

 

 

A missão deve ser estabelecida a razão de ser da empresa, desse modo 

Oliveira (2007) ressalta missão como a determinação do motivo central da existência 

da empresa, em outras palavras a determinação de quem a atende. Nesse modo 

procura-se determinar qual o seu negócio.  

A empresa objeto do estudo define como sua missão:  “Promover a melhoria 

da qualidade de vida dos associados, por meio da cooperação financeira e de 

serviços, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da comunidade”. 

Logo o seu negócio é “Viabilizar as melhores soluções financeiras e de serviços aos 

seus associados”. 

Registra-se ainda nesse cenário que a visão como sustenta o mesmo autor, 

é conceituada como os limites que os proprietários e principais executivos da 

empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo e uma 

abordagem mais ampla. Em síntese representa o que a empresa quer ser. 

Dado o exposto a visão do futuro da Blucredi é “Ser reconhecida pela 

comunidade como a melhor opção de produtos e serviços financeiros”. 

É interessante utilizar, de forma ampla e intensa, o debate das frases da 

visão e dos valores da empresa para despertar o pensamento estratégico dos 

executivos e profissionais da empresa.  Desse modo os valores da empresa são 

verificados como um conjunto dos princípios e crenças fundamentais de uma 

empresa, bem como fornecem sustentação para todas as suas principais decisões 

(OLIVEIRA, 2007). 

Portanto os princípios que orientam a atuação da Blucredi são: 

1. Cooperativismo: ações sustentadas nos princípios cooperativistas. 

2. Cooperados: estímulo a sua participação e permanente aperfeiçoamento. 

Sua máxima satisfação é o nosso alvo principal. 
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3. Transparência: fortalecimento da confiança dos cooperados por meio da 

ampla disponibilidade de informações sobre a instituição. 

4. Credibilidade: preservação da solidez econômica e financeira, observando 

os conceitos da ética. 

5. Qualidade: busca permanente do aprimoramento de nossos produtos, 

serviços e atendimento. 

6. Recursos Humanos: permanente valorização e desenvolvimento do 

patrimônio humano. 

7. Responsabilidade Social. 

  

 

3.1.3 Estrutura Organizacional 

 

 

O organograma serve para representar a estrutura organizacional de uma 

empresa. Nesse ponto na ótica de Cury (2005, p. 219) “O organograma é 

conceituado como a representação gráfica e abreviado da estrutura da organização.” 

O organograma da empresa objeto do estudo pode ser visualizado a seguir: 

 

Organograma 1 – Estrutura hierárquica da cooperativa Blucredi 
Fonte: Dados fornecidos pela cooperativa Blucredi 
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Como mostra a figura 4 o organograma da empresa é do tipo comissão ou 

colegiada, que como enfatiza o autor Cury (2005, p. 233.): 

 

Na chefia colegiada, não mais existe um grande chefe tomando as 
decisões políticas e estratégias da empresa, ma uma pluralidade de 
membros, de diferentes profissões, dividindo as responsabilidades, 
competindo a esse grupo o poder decisório maior. 
 

O mesmo autor enfatiza que com essa pluralidade de membros, é 

preservada a unidade de direção, no sentido de que prevalece a vontade da maioria, 

cabendo apenar ao executivo chefe a responsabilidade pela execução, de fazer 

cumprir a decisão do colegiado. 

Na estrutura da empresa em estudo observa-se que a tomada de decisão 

pertence ao grupo (assembléia geral, conselho fiscal e administrativo e diretoria), 

onde a responsabilidade de execução é impessoal, os poderes estão restritos aos 

membros, portanto as ordens partem desse grupo que se situa em nível hierárquico 

superior para com níveis inferiores a eles. 

Percebe-se que essa estratégia é a maneira mais adequada no processo de 

tomada de decisão, porque facilita à participação de especialistas, o julgamento é 

impessoal tendo pontos de vista de modo geral. 

 

 

3.1.4 Principais Serviços e Produtos 

 

 

A Blucredi é uma instituição financeira que visa oferecer melhores 

produtos e serviços para seus associados com taxas e tarifas diferenciadas, 

tendo como principais produtos e serviços: 

� Auto-atendimento 

� Capitalização 

� Cartões 

� Cobranças 

� Consórcio 

� Conta corrente 

� Desconto de recebíveis 
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� Empréstimos 

� Investimentos/Aplicações 

� Seguros 

� Talões 

 

 

3.1.5 Principais Cooperados/Associados 

 

 

A cooperativa tem como seus principais cooperados todas as pessoas 

físicas e jurídicas que fazem parte de seu quadro societário em especial as 

autarquias, residentes e domiciliados nas cidades de  Blumenau, Balneário 

Camboriú, Brusque, Gaspar, Ilhota, Indaial, Pomerode, Timbó e Jaraguá do Sul. 

 

 

3.1.6 Principais fornecedores 

 

 

� Urje (material de expediente);  

� Orcali (vigilância);  

� Reinkjet (catuchos);  

� Eficneter (impressoras). 

 

 

3.1.7 Principais Concorrentes  

 

 

Atualmente a cooperativa tem como concorrente direta a Cooperativa 

de Crédito do Vale do Itajaí VIACREDI, sendo enquadrada como instituição 

financeira como a Blucredi, e os bancos comerciais que estão localizados nos 

mesmos municípios em que a cooperativa atua. 
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3.2 Resultado da Pesquisa  

 

 

Este item apresenta o resultado da pesquisa aplicada visando diagnosticar 

os fatores motivacionais com base na teoria de Vroom na cooperativa de economia 

e credito mutuo dos servidores públicos do vale do Itajaí BLUCREDI/SICOOB.  

Atendendo os objetivos específicos: levantar o perfil dos colaboradores; 

identificar a expectativa dos colaboradores referente ao cumprimento das metas por 

meio do seu desempenho para o ano de 2009; identificar o fatores motivacionais 

valorizados pelos funcionários; identificar a percepção dos funcionários em relação a 

disponibilidade desses mesmo fatores pela cooperativa; identificar a visão dos 

gerentes dos postos de atendimento em relação ao fatores motivacionais; comparar 

os fatores motivacionais valorizados pelos colaboradores com a disponibilidade 

desses  fatores pela cooperativa (gaps); apresentar o índice motivacional dos 

colaboradores . 

 

 

3.2.1 Identificação do Perfil dos Funcionários 

 

 

Este item apresenta a identificação do perfil dos funcionários da Blucredi, 

levantado por meio de um  questionário para  identificação de questões relacionadas 

a dados pessoais, família, trabalho, remuneração, habitação e educação utilizando 

referencial teórico os autores Luz (2003) e Prado; Souza (2002). A identificação do 

perfil tem como  objetivo subsidiar futuras tomadas de decisão da cooperativa. 

 

Tabela 1 – Dados pessoais dos funcionários da cooperativa Blucredi 
(Contínua) 

DADOS PESSOAIS 
1.1 Sexo 

 Freqüência Percentual 
Feminino 48 60% 
Masculino 32 40% 
Total 80 100% 

1.2 Idade 
18 a 25 anos 46 57,5% 
26 a 35 anos 27 33,8% 
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(Continuação) 

DADOS PESSOAIS 
1.2 Idade 

Freqüência Percentual 
36 a 40 anos 5 6,30% 
41 a 50 anos 2 2,50% 
Total 80 100% 

1.3 Estado civil 
Solteiro 53 66,30% 
Casado 20 25,00% 
Viúvo 0 0,00% 
Outros 7 8,80% 
Total 80 100% 
Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 
 

Com base na tabela acima observa-se que 60% dos funcionários dos PACs 

são do sexo feminino, este resultado  não está relacionado com qualquer preferência 

por parte da organização. Parte-se da hipótese que é um tipo de atividade mais 

procurada pelo sexo em evidência. 

 Predominando uma faixa etária que varia de 18 a 25 anos, justificado pelo 

percentual dos funcionários solteiros. Ressalta ainda a oportunidade que a empresa 

oferece ao público jovem. 

A tabela 02 mostra o resultado da pesquisa quanto a família dos 

funcionários. 

 

Tabela 2 – Dados familiares dos funcionários da cooperativa Blucredi. 
 

FAMILIA 
2.1 Possui filhos 

 Freqüência Percentual 
Não 62 77,5% 
1 Filho 12 15,0% 
2 Filhos 3 3,8% 
3 Filhos 1 1,3% 
Não responderam 2 2,5% 
Total 80 100% 

2.2 Você mora 
Família 63 78,8% 
Sozinho 14 17,5% 
Parentes 3 3,8% 
Total 80 100% 
Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

 

Quanto à constituição familiar, coincide com os dados da tabela 01, pelo fato 

da maioria ser solteiro. 
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 Outro dado interessante, também justificado pelo estado civil é que a maior 

parte mora com a família, o que pode contribuir para a qualidade de vida dos 

funcionários por não terem maior preocupação com afazeres domésticos.  

Os dados relacionados com o trabalho podem ser visualizados na tabela 03, 

com destaque para o tempo de empresa e o cargo ocupado pelos participantes da 

pesquisa. 

 

Tabela 3 – Dados do trabalho dos funcionários da cooperativa Blucredi 
 

TRABALHO 
3.1 Tempo de serviço na empresa 

 Freqüência Percentual 
Até 2 anos 55 68,8% 
De 3 a 5 anos 17 21,3% 
De 6 a 10 anos 8 10,0% 
Total 80 100% 

3.2 Cargo atual 
Assistente 
Operacional 

52 65,0% 

Auxiliar Operacional 19 23,80% 

Coordenador 7 8,8% 
Não responderam 2 2,5% 
Total 80 100% 
Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

 

Pode ser observado na tabela acima que a maioria dos pesquisados está na 

empresa no máximo 02 anos, este item pode identificar uma rotatividade, 

requerendo uma atenção especial da empresa. Considerando o que ressalta o autor 

Milkovich; Boudreau (2000) a saída de um funcionário da empresa pode ser 

influenciada por fatores externos, dificilmente controlados pela organização, como 

taxa de desemprego, responsabilidades familiares e atração por outras empresas.  

Porém o mesmo autor destaca os fatores internos, que são ocorridos dentro 

da própria organização, entre eles pode-se citar: política salarial, e de benefícios da 

organização, tipo de supervisão exercia sobre pessoal, oportunidades de 

crescimento profissional, tipo de relacionamento humano dentro da organização, 

seleção e treinamento, política disciplinar e os critérios de avaliação de 

desempenho. 

O sub-item 3.2 refere-se ao cargo atual dos colaboradores, destacando com 

maior índice o cargo de assistente operacional, pelo fato de ser o cargo com maior 

número na estrutura da organização em função de ser multifuncional. 
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  Uma parcela significativa dos funcionários ocupa o cargo de auxiliar 

operacional  com funções mais específicas.  

E 8,8% são coordenadores que apóiam os gerentes na coordenação das 

tarefas, e também na parte estratégica do PAC. 

Vale ressaltar que 02 funcionários não responderam esta questão, por 

motivos ignorados, podendo até ser por receio de serem identificados. 

Na tabela 04 procurou-se identificar a renda familiar dos participantes da 

pesquisa. 

 

Tabela 4 – Dados da Remuneração dos funcionários da cooperativa Blucredi 
 

REMUNERAÇÃO 
4.1 Renda Familiar 

 Freqüência Percentual 
5 e 10 salários 32 40% 
3 e 4 salários 14 17,5% 
4 e 5 salários 13 16,3% 
2 e 3 salários 8 10,0% 
1 e 2 salários 5 6,3% 
10 e 15 salários 4 5% 
Acima de 15 salários 4 5% 
Total 80 100% 
Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

A pesquisa aponta que predomina a renda familiar entre 5 e 10 salários 

mínimos porém metade dos pesquisados se enquadram em uma renda familiar que 

oscila entre 01 á 05 salários mínimos. 

A tabela 05 demonstra os resultados do perfil dos funcionários dos aspectos 

relacionados com a Habitação. 

 

Tabela 5 – Dados habitacionais dos funcionários da cooperativa Blucredi 
 

HABITAÇÃO 
5.1  Sua residência 

 Freqüência Percentual 
Própria 44 55% 
Mora com pais 20 25% 
Alugada 14 17,5% 
Cedida/emprestada 2 2,5% 
Total 80 100% 
Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

 

A habitação é um dado interessante onde se observa certa estabilidade, 

uma vez que 80% moram em casa própria ou com os pais.  Porém não podem ser 
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ignorados os demais que moram em imóvel alugados, o que em algum momento 

poderá influenciar na estabilidade financeira do colaborador ou mesmo refletir no 

resultado de seu trabalho. 

Os dados relacionados com a educação podem ser observados na tabela de 

nº 06. 

 

Tabela 6 – Dados da educação dos funcionários da cooperativa Blucredi 
 

EDUCAÇÃO 
6.1 Escolaridade 

 Freqüência Percentual 
Superior incompleto 36 45% 
Superior completo 24 30% 
Pós-graduação 13 16,3% 
2º Grau completo 7 8,8% 
Total 80 100% 
Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

 
É importante observar que 45% dos participantes estão cursando a 

universidade. 30% estão com o curso superior concluído e 16,3% possuem pós-

graduação. Isso demonstra a preocupação com a qualificação profissional e a busca 

do conhecimento. E como ressalta Pontes (2000), quanto maior o grau de 

escolaridade, conhecimento, experiência e habilidade, maior será a possibilidade de 

estar em níveis superiores da estrutura organizacional. 

Quanto os 8,8% que possuem somente o segundo grau, refere-se há 

estagiários, motorista e pessoas que na época em que foram contratadas não era 

exigido estarem cursando curso superior.. Atualmente a empresa contrata 

colaboradores que possuem curso superior ou em andamento, exceto o cargo de 

motorista. 

Ao perfil dos funcionários é possível afirmar conforme pesquisa que:  

• A maioria é do sexo feminino, com idade que predominam entre 18 á 

25 anos, solteiros, e sem filhos. 

• O tempo de empresa da maioria dos funcionários é de até dois anos, o 

cargo mais  ocupado é o de  assistentes operacionais. 

• Referente a renda familiar de 32 colaboradores ficou entre de 5 a 10 

salários mínimos, porém predominou entre 1 á 5 salários mínimos. 

Observa-se que a maioria possui casa própria e se dedicam ao estudo, boa 

parte está cursando o nível superior, outros já estão formados com pós-graduação, 
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esses dados demonstram uma grande preocupação dos colaboradores com os 

estudos. 

 

 

3.2.2 Identificação da Expectativa dos Colaboradores Referente ao Cumprimento 

das Metas por Meio do seu Desempenho para o ano de 2009 

 

 

A teoria da expectância está relacionada com a expectativa que as pessoas 

tem para alcançar um objetivo. Considerando a autora França (2006) a expectativa 

cria uma atitude favorável para um esforço relacionado ao trabalho, que resultará em 

conclusão da tarefa. Portanto, quanto mais motivada, maior a atenção e esforço 

dedicadas pela pessoa em direção á realização da tarefa. 

A tabela nº07 apresenta a expectativa dos colaboradores referente ao 

alcance da metas do ano de 2009. 

 

Tabela 7 – Dados da expectância dos funcionários da cooperativa Blucredi 
 

EXPECTÂNCIA 

7.1 Você acredita atingir as metas proposta pela empresa para o ano de 2009 por meio do 
seu desempenho individual 

Exp.        0,0      0,1     0,2       0,3     0,4       0,5       0,6       0,7       0,8        0,9         1,0         Total 

Freq.          0         0        0         6        0           4          9        23        18          8          12            80          

Perc.       0,0      0,0     0,0      7,5      0,0       5,0     11,3     28,8     22,5     10,0       15,0          100 

Media = 0,736 = 73,62% 

Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

 

É importante observar que 76,3% dos colaboradores têm expectativas que 

variam entre 70% á 100% acreditando que alcançarão as metas do ano de 2009 por 

meio do desempenho individual.  

O resultado demonstra que os colaboradores se auto avaliaram, mostrando 

confiança de que o desempenho possa levar a conclusão do alcance das metas 

estabelecidas pela empresa.  

Porém 23,8% acreditam conseguir de 30% a 60% o alcance das metas, fator 

importante a ser considerado, aja vista que este percentual pode influenciar na 

média da expectativa que é de 73,62%. 
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Considerando que quanto maior a expectativa maior poderá ser a força 

motivacional dos colaboradores a empresa deve ficar atenta a este item que pode 

interferir no resultado do negócio. 

Neste objetivo pode-se concluir que a freqüência maior das repostas ficaram 

entre 70% e 80% o que justifica a média das respostas, e permite avaliar a 

expectativa dos colaboradores para o alcance das metas do ano de 2009, contudo 

vale ressaltar que existem outros fatores que podem influenciar nas expectativas 

para o alcance do resultado como demonstra o presente estudo. 

 

 

3.2.3 Identificação dos Fatores Motivacionais Valorizados (Valência) pelos 

Colaboradores da Cooperativa para o Alcance das Metas 

 

 

Este item apresenta o valor atribuído por cada funcionário aos fatores 

motivacionais que influenciam no desempenho individual para o alcance das metas. 

Nesse sentido Szilagyi;Wallace (1990 apud FREIRE;FREITAS, 2007, p. 3736) 

enfatizam que “ A Valencia diz respeito a importância de um determinado fator, na 

visão particular do individuo; é o valor atribuído a este fator e revela a favorabilidade 

individual em relação ao mesmo.” 

É importante ressaltar que nas tabelas desse objetivo algumas notas não 

foram apontadas pelos funcionários, de acordo com cada subcategoria, sendo assim 

foi colocado somente as notas atribuídas com intuito de melhor visualização do 

resultado. 

As tabela 08 e 09 a seguir, demonstram o resultado da categoria 

desenvolvimento profissional, que está dividida em sub-categorias, sendo: 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido; chance de crescer na carreira; salário; 

participação nos treinamentos; autonomia e tarefa pouco rotineira. Essa categoria foi 

dividida em duas tabelas para facilitar a análise. 

Na tabela nº8 estão as subcategorias relacionadas a reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido; chance de crescer na carreira, tarefa pouco rotineira. 
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Tabela 8 – Dados do desenvolvimento profissional dos funcionários da 
cooperativa Blucredi 
 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
8.1 Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 

Nota Freqüência Percentual Média Desvio padrão 
6 2 2,5 

9,56 0,85 

8 7 8,8 
9 13 16,3 

10 58 72,5 
Total 80 100 

8.2 Chance de crescer na carreira 
5 3 3,8 

9,11 1,35 

6 4 5,0 

7 2 2,5 

8 8 10 
9 18 22,5 

10 45 56,3 
Total 80 100 

8.3 Tarefas pouco rotineiras 
1 1 1,3 

7,59 1,47 

5 6 7,5 
6 10 12,5 
7 10 12,5 
8 36 45,0 
9 12 15,0 
10 5 6,3 

Total 80 100 
Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 
 

Observa que as subcategorias reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e 

chance de crescer na carreira são apontadas como as mais valorizadas pelos 

funcionários como um fator que influência no desempenho dos mesmos.  

Quanto ao reconhecimento pelo trabalho desenvolvido concentrou mais de 

70% das respostas na nota 10 e 16,3% na nota 9 comprovando assim a média de 

9,56.  O que justifica o baixo desvio padrão é a baixa variação das respostas.  

Na sub-categoria chance de crescer na carreira observa-se  que 56,3% 

atribuíram valor na nota 10 e 22,5% na nota 9, justificando assim a média 9,1. Já o 

desvio padrão desse fator é considerando alto comparando com o fator anterior, por 

ter ocorrido maior dispersão das respostas. 

A chance de crescimento de carreira em uma organização depende da 

interação entre o empregado e a organização, visando atender aos objetivos e 

interesses de ambas as partes. Nesse sentido o planejamento de carreira é um 

processo contínuo, visando promover o desenvolvimento da organização através do 
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melhor aproveitamento do patrimônio humano. (TACHIZAWA; FERREIRA; 

FORTUNA, 2006). 

Os mesmos autores sustentam ainda que o aproveitamento dos 

empregados, considerando a sua motivação na participação no plano de carreira, 

porém é importante que todos conheçam as regras a serem seguidas, como os 

prazos exigidos para ascensão, os requisitos a serem preenchidos e a vagas 

existentes. 

Em relação ao fator tarefas pouco rotineiras é considerado pelas respostas o 

fator que nessa categoria obteve a média de menor valor atribuído pelos 

colaboradores, comprovado pelos dados da tabela 3.2 onde 65% são assistentes 

operacionais sendo assim exercem tarefas em todas as carteiras de negocio da 

cooperativa.  

A média 7,59 se justifica pelo fator das concentrações das respostas entre 

as notas 6,7 e 8, esse fator também obteve um desvio padrão da média considerado 

alto de acordo com a variação das respostas. 

Percebe-se nessa categoria o alto valor atribuído ao reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido e chance de crescer na carreira, sendo que é importantíssima 

a valorização do funcionário pela empresa no qual pode influenciar  no desempenho 

do mesmo.  

Por ser tratar de uma empresa que 57% estão com idade entre 18 a 25 

anos, observa-se o alto valor atribuído na chance de crescer na carreira, sendo a 

cooperativa vista pelos pesquisados como uma grande oportunidade de realização e 

crescimento profissional. 

A tabela 9 demonstra 03 subcategorias relacionadas ao desenvolvimento 

profissionais 

 

Tabela 9 – Dados do desenvolvimento profissional dos funcionários da 
cooperativa Blucredi 

(Continua) 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

9.1 Salário 
Nota Freqüência Percentual Média  Desvio padrão 

1 1 1,3% 

8,9 1,76 

4 3 3,8% 
6 5 6,3% 
7 2 2,5% 
8 10 12,5% 
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(Continuação) 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
9.1 Salário 

Nota Freqüência Percentual Média Desvio Padrão 
9 15 18,8% 

8,9 1,76 10 44 55% 
Total 80 100 

9.2 Participação nos treinamentos 
2 2 2,5% 

8,33 1,79 

3 1 1,3% 
4 3 3,8% 
6 2 2,5% 
7 5 6,3% 
8 23 28,8% 
9 24 30% 

10 20 25% 

Total 80 100% 
9.3 Autonomia 

3 2 2,5% 

8,21 1,44 

6 6 7,5% 
7 13 16,3% 
8 22 27,5% 
9 22 27,5% 

10 15 18,8% 
Total 80 100% 

Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 
 

Observa-se na tabela acima que entre as sub-categorias salários, 

treinamento e autonomia, a média ficou entre 8,9 á 8,21.  Sendo que o fator salário 

obteve maior valor atribuído, com á média 8,9. Justificado pela concentração nas 

respostas entre a nota 8 a 10.   

Este fator mostra que para os pesquisados o salário é um item importante 

para a motivação no trabalho, portanto a empresa deve ficar atenta a esta questão. 

Nesse sentido os autores Tachizawa; Ferreira; Fortuna (2006) salientam que a 

administração de cargos e salários é uma sistemática juntamente com a avaliação 

de desempenho e do plano de carreira, formam o processo de planejamento, 

execução e controle das recompensas salarial (administração de salários, políticas 

de salários, composto salarial). 

Portanto para que se tenha uma administração de cargos e salário é 

importante que a empresa defina os critérios de avaliação de desempenho e o seu 

plano de carreira, conforme suas necessidades e a de seus funcionários, porque 

como ressalta o autor Ribeiro (2006), tudo o que é concedido aos funcionários acaba 

tendo valor salarial, que é expresso como remuneração. Os salários é um fator 
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importantíssimo e poderoso, por meio dele é que são realizadas as funções das 

pessoas na sociedade. 

Outro fator que obteve um alto valor atribuído foi o treinamento que por sua 

vez está relacionado com o bom desenvolvimento da organização, porque é por 

meio do mesmo que se mantém uma equipe preparada para o desempenho das 

tarefas. (TACHIZAWA;FERREIRA;FORTUNA, 2006). 

Percebe-se que as três subcategorias houve um desvio padrão 

relativamente alto em função da variação das respostas. 

Na tabela 10 é verificado o valor atribuído quanto a categoria remuneração 

extra. 

 
Tabela 10 – Dados da remuneração extra dos funcionários da cooperativa 
Blucredi 
 

REMUNERAÇÃO EXTRA 
10.1 Comissão individual p/ desempenho (credicap e seguro) 

Nota Freqüência Percentual Média Desvio padrão 
1 1 1,3% 

8,21 2,06 

2 3 3,8% 
3 2 2,5% 
5 2 2,5% 
6 3 3,8% 
7 2 2,5% 
8 19 23,8% 
9 30 37,5% 

10 18 22,5% 
Total 80 100% 

10.2 Participação nos resultados 
0 2 2,5% 

8,86 2 

2 1 1,3% 
6 4 5% 
7 5 6,3% 
8 8 10% 
9 16 20% 

10 44 55% 
Total 80 100% 

10.3 Auxilio universidade 
0 2 2,5% 

8,75 2,24 

1 2 2,5% 
5 1 1,3% 
6 3 3,8% 
7 4 5% 
8 10 12,5% 
9 13 16,3% 

10 45 56,3% 
Total 80 100% 

Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 
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Nessa categoria foi identificada a percepção dos funcionários referente á 

comissão individual por desempenho, participação nos resultados e auxilio para 

curso superior. 

A subcategoria comissão individual por desempenho obteve uma média 8,21 

justificando a maioria das respostas estarem entre a nota 8 e 9. Já a participação 

nos resultados foi a categoria que obteve uma nota mais elevada 8,86, porém a 

maioria das respostas concentraram  nota 10, justificado pelo alto desvio padrão da 

média que ocorreu devido as variações nas respostas. 

Na subcategoria participação nos resultados, é importante salientar que 

desde 1794, com Albert Gallatin já se sugeria a adoção do conceito participação nos 

lucros, alem de Albert vários outros no decorrer dos anos incentivaram, como 

MCGregor e  Herzberg que contribuíram com suas experiências. (RIBEIRO, 2006). 

O mesmo autor ainda coloca que atualmente as grandes empresas 

distribuem seus lucros aos seus funcionários, como uma forma de incentivar o 

desempenho na realização das tarefas. 

 E por fim o auxilio ao curso superior que obteve uma concentração de 

respostas entre as notas 8 á 10. Porém a média foi de 8,75 que é justificado pelo 

altíssimo desvio padrão da média de 2,24 que ocorre devido a grande variação das 

respostas. Aja vista que nessa categoria considerando o desvio padrão da media da 

tabela anterior é altíssimo. 

Todos esses fatores são considerados importantes para o desempenho de 

cada funcionário, sendo que merecem muita atenção da empresa. Considerando 

que são disponibilizados, porém como aponta a pesquisa parece não estar 

satisfazendo uma parcela significativa de funcionários. 

Com relação ao assunto, Marras (2000) ressalta que para que ocorra 

motivação nos funcionários é necessário a sintonia entre a empresa e o colaborador, 

que este perceba nas possibilidades oferecidas pela empresa a capacidade de 

exercitar e aprimorar suas habilidades ou pelo desenvolvimento de suas aptidões. E 

a empresa de procurar oferecer benefícios e incentivos que venham de encontro 

com as necessidades dos funcionários. 

As respostas dos funcionários em relação à categoria atividade grupal e 

relacionamento interpessoais estão dividida em duas tabelas 11 e 12 para facilitar a 

analise. 
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A tabela 11 apresenta os itens relacionados com trabalho em equipe, 

liderança participativa e clima organizacional. 

Tabela 11 – Dados da Atividade grupal e relacionamentos interpessoais dos 
funcionários da cooperativa Blucredi 
 

ATIVIDADE GRUPAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAIS 
11.1 Trabalho em equipe 

Nota Freqüência Percentual Média Desvio padrão 
3 1 1,3% 

9,11 1,29 

4 2 2,5% 
8 11 13,8% 
9 30 37,5% 

10 36 45% 
Total 80 100% 

11.3 Liderança participativa 
1 1 1,3% 

8,79 1,37 

6 3 3,8% 
7 2 2,5% 
8 25 31,3% 
9 20 25% 

10 29 36,3% 
Total 80 100% 

11.4 Clima de alegria e bom humor no ambiente de trabalho 
5 2 2,5% 

9,44 1,13 

6 2 2,5% 
8 9 11,3% 
9 9 11,3% 

10 58 72,5% 
Total 80 100% 

Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

 

As subcategorias que os funcionários mais atribuíram valor foram a clima de 

alegria e bom humor no ambiente de trabalho e trabalho em equipe. Sendo a 

primeira com a maior média 9,44 sendo confirmada com a maioria das notas entre 9 

e 10. Já o trabalho em equipe obteve uma nota 9,11 confirmada pelas notas 

concentração de respostas entre as notas 9 e 10. Ambos os fatores obtiveram um 

desvio padrão da média não tão alto como o da tabela anterior, por não ter ocorrido 

tanta variação das respostas. 

Conforme essas respostas vale ressaltar a importância de um ambiente 

harmônico e interação nas atividades para que sejam cumpridas, ou seja, todos 

tenham participação na realização dos objetivos propostos pela empresa. 

Considerando, portanto um ponto positivo da pesquisa que os autores Garrett; 

Tachizawa (2006) enfatizam clima organizacional, como o grau de satisfação 
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demonstrado pelos membros de uma organização, sendo a motivação o fator 

fundamental para a realização dos trabalhos. 

Outro fator muito valorizado pelos funcionários foi a liderança participativa na 

qual obteve uma concentração das notas entre 8 e 9 justificando a média  de 8,79. 

Nesse cenário Albuquerque e Dutra (2001 apud LIMONGI-FRANÇA, 2006) que o 

desempenho do grupo relacionado com a combinação entre o estilo de interagir do 

líder com seus liderados e o grau em que a situação dá controle e influência ao líder.  

A tabela 12 apresenta os resultados das subcategorias participação em 

festas e mudanças para outro PACs. 

 

Tabela 12 – Dados da atividade grupal e relacionamentos interpessoais dos 
funcionários da cooperativa Blucredi 
 

ATIVIDADE GRUPAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAIS 
12.1 Participação em festas 

Nota Freqüência Percentual Média Desvio padrão 
0 2 2,5% 

7,15 2,14 

1 2 2,5% 
4 1 1,3% 
5 12 15% 
6 2 2,5% 
7 20 25% 
8 23 28,8% 
9 10 12,5% 

10 8 10% 
Total 80 100% 

12.2 Mudanças para outros pacs 
0 6 7,5% 

5,9 2,68 

1 3 3,8% 
2 5 6,3% 
4 3 3,8% 
5 10 12,5% 
6 10 12,5% 
7 16 20% 
8 21 26,3% 
9 3 3,8% 

10 3 3,8% 
Total 80 100% 

Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

 

Conforme apresenta os dados coletados as subcategorias participação em 

festas e mudanças para outros pacs demonstram pouca influência no 

comportamento dos funcionários para o alcance das metas.  
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Na participação em festas a média atribuída foi de 7,15 sendo comprovada 

pela freqüência das respostas entre a nota 7 e 8, já o desvio padrão da média foi 

alto devido a grande variação das respostas.  

O fator mudanças para outro PAC foi o que obteve a nota mais baixa 5,9 

porem vale comentar até o momento foi desvio padrão mais alto 2,68 devido à maior 

dispersão nas respostas. A média baixa pode ser compreendida pelo fato da 

cooperativa buscar contratar colaboradores residentes na cidade em que atua, tendo 

somente casos esporádicos, que normalmente são na cidade de Blumenau pelo 

motivo de haver vários pacs nos bairros onde os colaboradores solicitam a mudança 

de um PAC para o outro devido ficar mais perto de suas residências. 

Verifica-se na tabela nº 13 o valor atribuído na categoria prestígio. 

 

Tabela 13 – Dado do Prestigio dos funcionários da cooperativa Blucredi 
 

PRESTIGIO 
13.1 Avaliação de desempenho 

Nota Freqüência Percentual Média Desvio padrão 
5 1 1,3% 

8,8 1,34 

6 8 10% 
7 4 5% 
8 11 13,8% 
9 25 31,3% 

10 31 38,8% 
Total 80 100% 

13.2 Imagem da empresa 
2 1 1,3% 

9,18 1,25 

6 1 1,3% 
7 1 1,3% 
8 19 23,8% 
9 13 16,3% 

10 45 56,3% 
Total 80 100% 

Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

 

Nesta categoria observa-se que o fator avaliação de desempenho obteve 

uma média 8,8 comprovado pela freqüência de resposta entre as notas 8 e 9, apesar 

de ter havido um grande percentual de 38,8% na nota 10 justificando o desvio 

padrão da media de 1,34. 

Como a avaliação de desempenho é vista pelos autores Tachizawa; 

Ferreira; Fortuna (2006) como um importante instrumento de que dispõe a 

administração de uma empresa para analisar os resultados a luz da atuação de sua 
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força de trabalho e para prever futuros, considerando o potencial humano disponível 

em seus quadros. Portanto é outro fator que deve ser analisado pela empresa. 

Já para o fator imagem da empresa a média atribuída foi de 9,18 ressaltando 

a importância da imagem que a empresa tem perante seus clientes internos e 

externos, e como isso é influenciador no desempenho dos funcionários. 

Este item demonstrou os fatores que mais influênciam no desempenho dos 

funcionários para o alcance das metas propostas pela empresa, nesse sentido é 

importante muita atenção da empresa nos seguintes fatores que se destacaram: 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, chance de crescer na carreira, trabalho 

em equipe e clima de alegria e bom humor no ambiente de trabalho. 

Também foram apontados o fator salário e participação nos resultados como 

influenciadores no desempenho. É importante para empresa trabalhar esses fatores 

constantemente com seus funcionários, pelo valor atribuído aos mesmos. 

 

 

3.2.4 Identificação a Percepção dos Funcionários em Relação a Disponibilização 

(instrumentalidade) dos Fatores Motivacionais 

 

 

Neste item verificou a percepção dos funcionários referente a 

disponibilização ou instrumentalidade dos fatores motivacionais  pela empresa. 

Nesse sentido os autores Szilagyi;Wallace (1190 apud FREIRE;FREITAS, 

2007, p. 3736) descrevem  “A instrumentalidade diz respeito á percepção individual 

desta relação de causa e efeito.” 

Nas tabelas 14 e 15 são apresentadas a percepção dos funcionários 

referente a categoria desenvolvimento profissional. Ressalta-se que apesar de no 

instrumento a opção de resposta continha uma escala de 0 a 10 foram alocadas 

somente as notas apontadas pelos funcionários para melhor visualização e analise. 

A tabela de nº14 apresenta as subcategorias reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido e salário. 

 

 

 



84 

 

Tabela 14 – Dados do desenvolvimento profissional dos funcionários da 
cooperativa Blucredi 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
14.1 Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 

Nota Freqüência Percentual Média Desvio padrão 
4 1 1,3% 

8,01 
 

1,37 
 

5 5 6,3% 
6 5 6,3% 
7 9 11,30% 
8 31 38,80% 
9 19 23,80% 
10 10 12,50% 

Total 80 100% 

14.2 Salário 
2 3 3,80% 

6,78 1,78 

3 2 2,50% 
4 1 1,30% 
5 13 16,30% 
6 11 13,80% 
7 18 22,50% 
8 22 27,50% 
9 7 8,80% 
10 3 3,80% 

Total 80 100% 
Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

 

Observa-se que dentro da categoria desenvolvimento profissional a 

subcategoria que obteve nota mais elevada considerando a disponibilização da 

empresa foi a reconhecimento pelo trabalho desenvolvido onde as notas variaram 

entre 7,8, 9 e 10 justificando o desvio padrão da média. 

E com a menor nota o fator salários com uma média de 6,78 tendo um 

desvio padrão da média relativamente alta, justificado pela alta variação das 

respostas. 

Como a instrumentalidade está vinculada com a percepção da relação 

desempenho – compensação, ou seja, a possibilidade de obter recompensas como 

conseqüência do esforço desempenhado para o alcance de resultados, como 

enfatizam os autores Freire; Freitas (2007).  Sendo assim o resultado da pesquisa 

mostra que a empresa não está recompensando os funcionários de acordo com a 

sua expectativa. 

 Porém a empresa possui um plano de cargos e salários que é de 

conhecimento de todos os funcionários na sua admissão na empresa, nesse cenário 

apresentado na tabela 14.1 é valido para a empresa verificar se o plano de cargos e 

salários está de acordo com o mercado de trabalho onde é está inserida. 
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A tabela 15 apresenta dados que completa a categoria desenvolvimento 

profissional. 

Tabela 15 – Dados do desenvolvimento profissional dos funcionários da 
cooperativa Blucredi 
 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
15.1 Chance de crescer na carreira 

Nota Freqüência Percentual Média Desvio padrão 
5 12 15% 

7,61 1,53 

6 5 6,3% 
7 16 20% 
8 28 35% 
9 7 8,8% 

10 12 15% 
Total 80 100% 

15.2 Participação nos treinamentos 
1 2 2,5% 

7,69 2,14 

2 2 2,5% 
3 2 2,5% 
4 2 2,5% 
5 3 3,8% 
6 1 1,3% 
7 15 18,8% 
8 22 27,5% 
9 17 21,3% 

10 14 17,5% 
Total 80 100% 

15.3 Autonomia 
1 2 2,5% 

7,2 1,83 

3 4 5% 
5 3 3,8% 
6 12 15% 
7 16 20% 
8 28 35% 
9 11 13,8% 

10 4 5% 
Total 80 100% 

15.4 Tarefas pouco rotineiras 
1 1 1,3% 

7,28 1,65 

3 2 2,5% 
5 4 5% 
6 17 21,3% 
7 18 22,5% 
8 22 27,5% 
9 9 11,3% 

10 7 8,8% 
Total 80 100% 

Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

 

As subcategorias chance de crescer na carreira, participação em 

treinamentos, autonomia e tarefas pouco rotineiras apresentam médias de 7,2 á 
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7,69, merece uma atenção especial em participação nos treinamentos que obteve 

um alto desvio padrão da média de 2,14, devido a alta variação das respostas. 

Como a empresa possui um projeto de excelência proporcionando cursos 

constantemente para os funcionários, deve-se verificar  se todos os funcionários tem 

a oportunidade de participar desses treinamentos e também se os mesmos estão 

trazendo melhoria na capacitação individual.  

O Fator autonomia também obteve um alto desvio padrão da media de 1,83. 

Parte-se da hipótese que a empresa não disponibiliza autonomia na execução das 

tarefas e na liberdade de expressão como espera os funcionários. 

A tabela 16 apresenta a percepção dos funcionários quanto a 

disponibilização da empresa na categoria remuneração extra. 

 

Tabela 16 – Dados da remuneração extra dos funcionários da cooperativa 
Blucredi 

(Continua) 
REMUNERAÇÃO EXTRA 

16.1 Comissão individual p/ desempenho (credicap e seguro) 
Nota Freqüência Percentual Média Desvio padrão 

1 1 1,3% 

7,38 1,99 

2 2 2,5% 
3 4 5% 
5 4 5% 
6 9 11,3% 
7 9 11,3% 
8 30 37,5% 
9 14 17,5% 

10 7 8,8% 
Total 80 100% 

16.2 Participação nos resultados 
0 7 8,8% 

6,14 3,11 

1 6 7,5% 
2 3 3,8% 
3 1 1,3% 
4 2 2,5% 
5 7 8,8% 
6 8 10% 
7 8 10% 
8 18 22,5% 
9 15 18,8% 

10 5 6,3% 
Total 80 100% 
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(Continuação) 

16.3 Auxilio universidade 
0 2 2,5% 

8,36 2,43 

1 3 3,8% 
5 3 3,8% 
6 3 3,8% 
7 5 6,3% 
8 14 17,5% 
9 14 17,5% 

10 36 45% 
Total 80 100% 

Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

 

Com o resultado da pesquisa percebe-se que o fator auxilio universidade  foi 

nessa categoria que mais obteve nota alta de disponibilização da empresa com uma 

média de 8,36 porem o desvio padrão da média foi altíssimo de 2,43 isso se 

confirma pelas altas variações das respostas. Estas variações estão relacionadas 

com o fato de os funcionários só ter direito após 1 ano de empresa, comprovado 

pela tabela 3.1 na qual demonstra que 68,8% dos funcionários estão na empresa 

menos ou igual á 2 anos. 

Já a subcategoria comissão individual por desempenho concentrou a maioria 

das respostas entre a nota 6,7 e 8 justificando a média de 7,38, conforme a alta 

variação das respostas obteve-se um alto desvio padrão.  

A empresa disponibiliza comissão tanto para o seguro quanto para o 

credicap, deve-se verificar se esse percentual está satisfazendo os funcionários. 

A participação nos resultados obteve a média mais baixa dessa categoria 

6,14 e com elevadíssimo desvio padrão da media de 3,11 devido a grande variação 

das respostas.  Fato que pode ser justificado devido a empresa sempre ter pagado a 

distribuição dos resultados até em momentos em que não se cumpriu na integra as 

metas, no ano de 2008 não foi conseguido alcançar 100% das metas propostas pela 

empresa dessa forma a empresa não distribuiu a participação nos resultados, nesse 

sentido os colaboradores que estão em um período inferior a 1 ano nunca obteve 

distribuição dos resultados. 

Nessa categoria a seguir foi dividida em duas tabelas 17 e 18 para melhor 

visualização e interpretação dos dados. 

A tabela 17 a seguir diz respeito a disponibilização da empresa referente a 

categoria atividade grupal e relacionamento interpessoais. 
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Tabela 17 – Dados da atividade grupal e relacionamento interpessoais dos 
funcionários da cooperativa Blucredi 

(Continua) 
ATIVIDADE GRUPAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAIS 

17.1 Trabalho em equipe 
Nota Freqüência Percentual Média Desvio padrão 

5 3 3,8% 

8,56 
 

1,4 
 

6 7 8,8% 
7 5 6,3% 
8 16 20% 
9 25 31,3% 

10 24 30% 
Total 80 100% 

17.2 Liderança participativa 
3 1 1,3% 

8,25 1,32 

5 3 3,8% 
6 2 2,5% 
7 8 10% 
8 35 43,8% 
9 16 20% 

10 15 18,8% 
Total 80 100% 

17.3 Clima de alegria e bom humor no ambiente de trabalho 
1 2 2,5% 

8,63 1,73 

6 4 5% 
7 9 11,3% 
8 16 20% 
9 17 21,3% 

10 32 40% 
Total 80 100% 

Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 
 

Nos dados coletados com os funcionários percebe-se que os fatores 

trabalho em equipe, liderança participativa e clima de alegria e bom humor no 

ambiente de trabalho foram os que nessa categoria apresentaram as médias mais 

altas que variam entre 8,25 á 8,63, sendo que os desvios padrão das médias ficaram 

entre 1,32 á 1,73 sendo considerados relativamente altos, devido alta dispersão nas 

respostas. 

A tabela 18 diz respeito as subcategorias participação em festas, e 

mudanças para outros pacs, que fazem parte da categoria atividade grupal e 

relacionamento interpessoal. 
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Tabela 18 – Dados da atividade grupal e relacionamento interpessoais dos 
funcionairos da cooperativa Blucredi 

(Continua) 
ATIVIDADE GRUPAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAIS 

18.1 Participação em festas 
Nota Freqüência Percentual Média Desvio padrão 

0 2 2,5% 

7,66 
 

2,09 
 

4 1 1,3% 
5 9 11,3% 
6 6 7,5% 
7 17 21,3% 
8 16 20% 
9 9 11,3% 
10 20 25% 

Total 80 100% 

18.2 Mudanças para outros pacs 
0 4 5% 

6,18 2,54 

1 4 5% 
2 1 1,3% 
3 2 2,5% 
4 5 6,3% 
5 10 12,5% 
6 9 11,3% 
7 15 18,8% 
8 20 25% 
9 7 8,8% 
10 3 3,8% 

Total 80 100% 
Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 

 

Verifica-se na tabela acima que os fatores participação em festas e 

mudanças para outros pacs foram o que obtiveram concentração de notas mais 

baixas nessa categoria comparando com a tabela nº18 e também os mais elevados 

desvios padrão.  

O fator mudança para outro com média 6,18 e um alto desvio de 2,54 devido 

à grande dispersão das respostas. Este resultado mostra pouca disponibilidade da 

empresa isso pode ser justificado talvez pela inviabilidade logística e financeira, 

sendo que a maioria dos funcionários trabalha perto de suas residências ou na 

mesma cidade em que trabalham. 

 Já a participação em festa obteve uma média 7,66 e um alto desvio de 2,09 

da média, essa subcategoria, não precisa ter muita atenção da empresa pelo fato de 

ter superado as expectativas dos colaboradores conforme demonstra a tabela nº 

12.1 

A tabela 19 apresenta a disponibilização da empresa referente a categoria 

prestigio. 
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Tabela 19 – Dados do Prestigio dos funcionários da cooperativa Blucredi 
 

PRESTIGIO 
19.1 Avaliação de desempenho 

Nota Freqüência Percentual Média Desvio padrão 
2 2 2,5% 

7,83 1,86 

5 5 6,3% 
6 15 18,8% 
7 8 10% 
8 19 23,8% 
9 11 13,8% 

10 20 25% 
Total 80 100% 

19.2 Imagem da empresa 
5 1 1,3% 

8,81 1,25 

6 3 3,8% 
7 8 10% 
8 19 23,8% 
9 16 20% 

10 33 41,3% 
Total 80 100% 

Fonte: Dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 
 

Verifica-se que no fator avaliação desempenho houve uma média de 7,83 e 

um desvio padrão da média de 1,83 pela variedade das respostas. A empresa 

possui uma avaliação de desempenho 360ºC. As avaliações são feitas anualmente, 

sendo que após cada avaliação são apresentados os feedback, além das avaliações 

anualmente são levados em considerações cursos de aperfeiçoamentos que os 

funcionários fazem fora da cooperativa.  

Para que um funcionário mude de nível de seu cargo ou tenha uma 

promoção somente após 2 anos da avaliação considerando o plano de remuneração  

Vale observar que conforme a tabela 3.1 68,8% estão no máximo 2 anos na 

cooperativa. Sendo que até o momento muitos não foram promovidos para cargo em 

nível mais elevado. Outro item está na tabela 4.1 que demonstra um baixo poder 

aquisitivo dos funcionários no qual a renda familiar varia entre 1 á 5 salários 

mínimos. Representado 50.10% dos funcionários dificultando a busca de melhor 

qualificação profissional porque como mostra a tabela 6.1 demonstra que 45% ainda 

estão com curso superior em andamento. 

Estes dados servem para que a empresa reflita que talvez seja necessário 

reavaliar o sistema de avaliação de desempenho e remuneração para fazer 

adaptações considerando a realidade de seus funcionários. 
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A subcategoria imagem da empresa apresenta uma média de 8,81 

demonstrando que os funcionários sentem orgulho de fazer parte do negócio da 

empresa. 

Este objetivo é de extrema importância porque demonstra a disponibilidade 

da empresa na percepção dos funcionários referente aos 16 fatores motivacionais, 

nesse sentido é importante destacar os que obtiveram maior nota, são eles: auxilio 

faculdade, trabalho em equipe, liderança participativa e clima de alegria e bom 

humor no ambiente de trabalho. 

Entre esses fatores que obtiveram maior disponibilidade da empresa 

conforme os funcionários pode-se verificar que os fatores clima de alegria e bom 

humor no ambiente de trabalho e trabalho em equipe, foram os fatores apontados 

pelos funcionários que mais influenciam no desempenho dos funcionários, portanto 

esses fatores não merecem tanta preocupação pela empresa. Podendo a mesma 

focar mais nos outros que não obtiveram o desejado pelos funcionários. 

 

 

3.2.5 Comparação dos Fatores Motivacionais Valorizados pelos Colaboradores 

Versos a Disponibilidade dos Fatores Motivacionais pela Cooperativa (gaps) 

 

 

Este item demonstra a comparação dos fatores motivacionais valorizados 

pelos colaboradores comparados com a disponibilidade desses mesmos fatores pela 

cooperativa, a diferença de uma para o outro é o chamado gaps. 

Esse objetivo contribuiu de modo significativo na interpretação dos dados e 

na sugestão de melhorias, porque apresenta com uma melhor visibilidade os fatores 

que necessitam de maior atenção por parte da empresa objeto do estudo. 

O quadro nº 10 apresenta a diferença entre a instrumentalidade e a 

Valência. 

(Continua) 

Variável Valencia(médias) Instrumentalidade(médias) Gaps (I - V) 

 Reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido 9,56 8,01 -1,55 

 Chance de crescer na carreira 9,11 7,61 -1,50 
 Salário 8,90 6,78 -2,13 
Participação em treinamentos 8,33 7,69 -0,64 
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(Continuação) 

 
Variável 

 
Valencia(médias) Instrumentalidade(médias) Gaps (I - V) 

 Autonomia 8,21 7,20 -1,01 

Tarefas pouco rotineiras 7,59 7,28 -0,31 

Comissão individual 8,21 7,38 -0,84 

 Participação nos resultados 8,86 6,14 -2,73 

 Auxílio faculdade 8,75 8,36 -0,39 

Participação em festas 7,15 7,66 0,51 

 Mudança para outros pacs 5,90 6,18 0,28 

Trabalho em equipe 9,11 8,56 -0,55 

Liderança participativa 8,79 8,25 -0,54 

 Clima de alegria e bom humor 9,44 8,63 -0,81 

 Avaliação de desempenho 8,80 7,83 -0,98 

Imagem da empresa 9,18 8,81 -0,36 

Quadro10- Gaps 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com dados fornecidos pelos funcionários da cooperativa 
 

Verifica-se que dos 16 fatores somente 02 foram positivos que são 

participação em festas e mudanças para outros pacs, sendo que os demais foram 

negativos, ou seja, a empresa não superou as expectativas dos funcionários quanto 

a disponibilidade desses fatores 

Os fatores com maiores gaps foram: participação nos resultados (-2,73), 

Salários (-2,13), reconhecimento pelo trabalho desenvolvido (-1,55), chance de 

crescer na carreira (-1,50), autonomia (-1,01) e avaliação de desempenho (-0,98). 

Já os fatores com menores gaps são: tarefas poucos rotineiras (-0,31), 

imagem da empresa (-0,36), auxilio faculdade (-0,39), participação e festas (-0,51), 

liderança participativa (-0,54), trabalho em equipe (-0,55),clima de alegria e bom 

humor (-0,81) e  comissão individual (-0,84). 

Percebe-se que os fatores da categoria desenvolvimento profissional são os 

de maior gaps, em destaque para: reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, 

chance de crescer na carreira e salários, no entanto é preocupante porque são uns 

dos mais desejados pelos funcionários. 

O fator participação nos resultados que está dentro da categoria 

remuneração extra é considerado o maior gaps, porem é um dos fatores mais 

desejados pelos funcionários. 

Já na categoria prestigio o fator avaliação de desempenho é o que precisa 

ter maior atenção da empresa, porque apresentou maior gaps. 



93 

 

E por fim a categoria que dispensa maiores preocupações a atividade grupal 

e relacionamento interpessoal, devido ter apresentado alto grau de desejo pelos 

funcionários, no entanto com baixo gaps. 

Considerando o que foi demonstrado nesse quadro aliado com os fatores 

que mais são importantes para os funcionários na influencia no desempenho de 

cada um versos a disponibilidade da empresa, é importante salientar que os que 

tiveram maior diferença entre a disponibilidade da empresa e o valor atribuído, são 

os que podem estar contribuindo para o não alcance das metas proposta pela 

empresa, sendo eles: 

• Participação nos resultados 

• Salário 

• Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 

• Chance de crescer na carreira 

Após conhecer a percepção dos funcionários diante desses 16 fatores, é 

importante conhecer a percepção dos gerentes referentes aos mesmos fatores. 

 

 

3.2.6 Identificação da Visão dos Gerentes dos Postos de Atendimento (Pacs) em 

Relação aos Fatores Motivacionais. 

 

 

Visando atender o objetivo de identificar a visão dos gerentes dos Pacs 

referente aos fatores motivacionais, foi realizada uma entrevista semi estruturada 

que teve como referencial teórico de Freire;Freitas (2007) enfatizando as seguintes 

categorias: Desenvolvimento profissional, remuneração extra, atividade grupal e 

relacionamentos interpessoais.. 

O quadro nº11 apresenta as respostas relacionadas ao desenvolvimento 

profissional. 
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido 

Respostas dos entrevistados 

A empresa reconhece quando um 
funcionário desenvolve bem seu 
trabalho? Como isso acontece? 

-Os gerentes 1,4,5 ,7e 12 responderam que sim,a empresa 
reconhece através de  email, reuniões,e conversas informais. 
-Já os gerentes de numero 2,3,8,9 e 10 ressaltaram que a 
empresa reconhece por meio de elogios . 
-Os  gerentes 11 e 6 salientam que raramente os funcionários 
é reconhecido, e  quando demonstra é com elogios 

Chance de crescer na carreira Respostas dos entrevistados 

A empresa oferece oportunidade de 
carreira a seus funcionários? Isso 
acontece a curto, médio ou longo 
prazo? 

-Os gerentes 1,7 e 10 responderam que é oferecido em 
médio prazo de acordo com a capacidade de cada 
colaborador. 
-Os gerentes 2,3,4, 6 e 11 ressaltam que acontece de médio 
á longo prazo conforme avaliações de desempenho que são 
feitas. 
-Os gerentes 5,9,12 responderam que por meio do plano de 
cargos e salários , dependendo das circunstancia e da visão 
de cada colaborador. 
-Já o gerente numero 8 ressalta que a curto prazo “nossa 
empresa é nova e está em crescimento oportunizando para 
os funcionários o seu crescimento”. 

Quadro 11: Desenvolvimento profissional 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com dados fornecidos pelos gerentes 
 

Observa-se no quadro acima, na subcategoria que diz respeito a 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, verifica-se que a empresa na percepção 

dos gerentes reconhece o trabalho de seus funcionários. Porem dois dos gerentes 

responderam que este reconhecimento acontece de forma esporádica, e que 

quando ocorre é  por meio de elogios. 

Esse fator foi o fator de maior valor atribuído pelos funcionários, contudo 

houve uma aproximação da disponibilidade da empresa com a expectância dos 

funcionários. 

Na subcategoria chance de crescer na carreira verifica-se pelas as repostas 

dos gerentes que são muitas as possibilidades de crescimento, como a avaliação de 

desempenho, plano de cargos e salários, e que depende do profissional e do 

crescimento da empresa. 

Na percepção dos funcionários a empresa não oferece esse fator como os 

mesmos esperam. Portanto deve ser verificado se está claro para os funcionários as 

formas de fazer carreira na empresa, como a avaliação desempenho e o plano de 

cargos e salários. 

O quadro nº12 diz respeito às subcategorias salário e participação em 

treinamento 
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Salário Respostas dos entrevistados 

O salário pago pela empresa, 
comparado a outras empresas 
do mesmo seguimento, 
comparando funções 
semelhantes é melhor, igual ou 
pior? 

 -Os gerentes de numero 1 e 3 responderam pior, tem essa 
informação por pesquisa própria. 

-Já o gerente 2 fala que: “o valor é inferior, mais o ambiente de 
trabalho é melhor”. 

-Os gerentes 4,6,10,11 explicam que é pior, sabem da informação 
por meio de pesquisa de mercado. 

-Os gerentes  5,7,8,9,12 responderam ser igual, de acordo com 
centros de recrutamento e pelo Sicoob que se baseia em 50 
cooperativas. 

Participação em treinamentos Respostas dos entrevistados 

A empresa apóia seus 
funcionários a participarem dos 
programas de treinamento? O 
treinamento oferecido pela 
empresa melhora a capacidade 
dos funcionários? de que forma 
a empresa percebe o resultado? 

 -Os gerentes 1,2,3,5,6,7,8,10 responderam que sim, e o retorno é 
observado por meio da qualidade no desempenho das funções 
individual. 
-O gerente 12 ressalta que: “Deveria ter mais treinamentos aja 
vista as funções de responsabilidade desempenhada, observo os 
resultados através das metas”. 
-Os gerentes 9 e12 que sim, verifica-se o retorno por meio das 
metas atingidas. 
-O gerente 11 respondeu que: “ sim, os treinamentos ajudam na 
capacidade do funcionários, é percebido geralmente pela 
motivação após os treinamentos”. 

Quadro 12 - Desenvolvimento profissional 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com dados fornecidos pelos gerentes 

 

Conforme apresenta o quadro nº12 o fator salário mais da metade dos 

gerentes respondeu ser pior o salário comparado com outras empresas do mesmo 

segmento, os demais responderam ser igual. Observa-se que esse fator está abaixo 

do esperado para os funcionários, sendo que vem de encontro com a percepção da 

maioria dos gerentes. 

Verifica-se na percepção dos gerentes que a empresa oferece condições de 

treinamento proporcionado assim aprendizado, que é percebido pelo trabalho 

desenvolvido e no alcance das metas. Exceto um gerente que respondeu que a 

empresa oferece pouco treinamento. 

Neste item observa-se que a empresa chega muito próximo do desejado 

pelos funcionários, sendo assim há um consenso entre os gerentes e os 

funcionários. 

O quadro abaixo diz respeito às subcategorias autonomia e tarefas pouco 

rotineiras. 
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Autonomia Respostas dos entrevistados 

A empresa permite aos 
funcionários falarem 
abertamente a respeito do 
trabalho? Eles podem tomar 
decisões no trabalho que 
executam? Como? 

 Os gerentes 1,2,,3,4,5,6,7,9 e 10, responderam que sim tem 
autonomia para falarem, porem para tomada de  decisão deve ser 
respeitado o nível hierárquico. 
O gerente de numero 11 respondeu que sim “ todas as decisões 
são tomadas em equipe, respeitando as alçadas e resoluções”. 

Os gerentes 3,8 e 12 ressaltam que sim, principalmente as 
questões focadas nas metas. 

Tarefas pouco rotineiras Respostas dos entrevistados 

O trabalho executado pelos 
funcionários é repetitivo? Quais 
as funções que são mais 
repetitivas? 

 Os gerentes de numero 1,2,5,6,7,8,9,10,12 responderam que 
não, exceto a função de caixa que é repetitiva. 

Os gerentes 3,4 e 11 ressaltaram que sim,  é sempre executado 
as mesmas tarefas nos setores, principalmente a função de caixa. 

Quadro 13: Desenvolvimento profissional 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com dados fornecidos pelos gerentes 
 

Na subcategoria autonomia observa-se que na visão da empresa o 

funcionário tem autonomia dentro do nível hierárquico de cada e conforme as 

resoluções, todos os gerentes oferecem autonomia para seus colaboradores dentro 

dos limites de cada um. 

Já na percepção dos funcionários a empresa não proporciona o desejado 

porém está próximo do esperado. 

Nesse fator há um consenso entre a maioria dos gerentes que a única tarefa 

rotineira é a de caixa.  

Já três gerentes acreditam que a tarefa que desempenham é sempre a 

mesma coisa tornando-as rotineiras.  

Pode-se observar que as respostas dos gerentes mostram que a empresa 

está próximo do desejado pelos funcionários 

O quadro nº14 apresenta a opinião dos gerentes referente a remuneração 

extra. 
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REMUNERAÇÃO EXTRA 

Comissão individual por desempenho (credicap e 
seguro) Respostas dos entrevistados 

 
A empresa acredita que os funcionários estão 
satisfeitos com as comissões recebidas, tais 
como: credicap e comissão de seguro? Que 
indicador mede esta satisfação? 

 Os gerentes 1,2,5,9,10 responderam que sim pelas 
metas atingidas e pelo nível de vendas. 
Os gerentes 3,6,12, responderam que sim, porem a  
comissão de seguro não, devido a comentários dos 
funcionários 
Os gerentes 4 e 7 responderam que são 
satisfatórias conforme conversas com os 
colaboradores. 
O gerente 8 respondeu que: “quando se trata de 
cifras financeiras, no inicio é satisfatório ao longo do 
tempo diminui”. 
 

Participação nos resultados e auxilio 
faculdade Respostas dos entrevistados 

 
 
O auxilio universidade, a participação nos 
resultados oferecidos pela empresa, satisfaz o 
funcionário? Qual você acredita que motiva 
mais o funcionário? 

 Os gerentes 1,2,4 e 11 acreditam que a 
participação nos resultados, porem como é baseado 
em cima das metas, e as mesma são altas, é um 
fator variável, eles acreditam que deveria ser fixado 
uma porcentagem mínima todos os anos para ser 
motivador, porque esse ano os colaboradores não 
ganharam devido não ter alcançado todas as 
metas. 
Os gerentes 5,6 e 12 responderam que ambos são 
motivadores para os funcionários. 
Os gerentes 7,8 e 10 acreditam que seja o auxílio 
facultade por ser um beneficio fixo, apesar de ter 
direto a partir de 1 ano na empresa. 
Não foi possível agrupar as demais respostas 
sendo elas: 
“Depende do planejamento do funcionário tem de 
sua carreira.” 
“Creio que o auxílio faculdade porque a participação 
nos resultados poderia ser melhor, já que sabemos 
que produzimos muito.” 

Quadro 14: Remuneração extra 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com dados fornecidos pelos gerentes 
 

Referente ao fator comissão individual verifica-se pelo resultado da pesquisa 

que na percepção da empresa as comissões são satisfatórias, e que a mesma toma 

conhecimento da satisfação pelas conversas com os funcionários e pelas metas 

atingidas nesse item. Porem 03 gerentes aponta que a comissão de seguro não seja 

satisfatória conforme comentários dos funcionários. O que pode justificar o não 

alcance da meta do seguro de vida pelos colaboradores no ano de 2008. 

Na pesquisa os funcionários responderam que empresa não oferece uma 

comissão conforme suas expectativas, porém está próxima como mostra a diferença 

da valência para instrumentalidade. 
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 No item auxilio faculdade e participação nos resultados verifica-se que não 

houve um consenso das respostas, alguns gerentes responderam o auxilio 

universidade por se tratar de um beneficio fixo. Outros responderam a participação 

nos resultados embora seja um beneficio que varia em função do alcance das 

metas. 

Observa-se que com relação ao auxilio universidade a empresa alcança o 

desejado pelos colaboradores, havendo uma concordância entre a visão dos 

gerentes e a percepção dos funcionários. 

 Mas na participação dos resultados a empresa não alcança as expectativas 

dos funcionários apesar de quase consenso nas respostas dos gerentes.  

O quadro nº15 diz respeito à percepção dos gerentes referente atividade 

grupal e relacionamento interpessoais nos postos de atendimento. 

 

ATIVIDADE GRUPAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Liderança participativa Respostas dos entrevistados 

Seus funcionários têm 
participação nas decisões que 
afetam o trabalho deles (metas 
e outros)? De que forma eles 
participam? 

 -Os gerentes 1,10,11 e 12 Salientam que sim, através de 
reuniões semanais, para decidir como conseguiram atingir as 
metas. 
-Os gerentes 2,5,8 e 9 responderam que sim, isso é feito por meio 
de planejamento anual de cada PAC 
-Já o gerente de numero 3 respondeu que:”dentro do PAC sim, 
mas quando as ordens vem de cima temos que apenas acatar. 
-Os gerentes 4,6 e 7 que os funcionários participam em conjunto, 
dando opiniões, sugestões e até em visitas com os cooperados 

Trabalho em equipe Respostas dos entrevistados 

A empresa incentiva o trabalho 
em equipe? Como você faz 
isso? A empresa de forma geral 
incentiva? 

- Os gerentes 3,6,8,11,12 responderam que sim, gerando 
condições para troca de idéias.  
Não foi possível agrupar as demais respostas, sendo elas: 
“Sim, demonstrando planos através de reuniões, discussões em 
grupo, livre as formas de ação. 
“Sim incentiva, faz isso treinando os gerentes para tal atitude.” 
“Sim, te forma interados com cada um no setor, tendo ajuda 
mutua.” 
“Sim, Nas reuniões realizadas no PAC elogiando a mutualidade, 
assim se tornando uma equipe mais forte e preparada.” 

“Sim, não tem como ter êxito nas carteiras sem trabalho de 
equipe.” 

“ Tem participação sim, pois muitas vezes são eles que decidem o 
que oferecer aos cooperados.” 
“Sim, através de reuniões mensais, planos de metas, 
comunicados, e-mail.” 
. 

Quadro 15 - Atividade grupal e relacionamento interpessoal 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com dados fornecidos pelos gerentes 
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Na subcategoria liderança participativa há um consenso nas respostas dos 

gerentes, acreditam que todos participam em conjunto para o alcance das metas. 

Este item apesar de ser muito valorizado não alcança o desejado pelos funcionários, 

não havendo 100% de consenso entre os funcionários e os gerentes. Vale ressaltar 

que a empresa se aproxima do esperado pelos funcionários. 

No fator trabalho em equipe a empresa demonstra incentivar plenamente por 

meio de reuniões, interação entre setores ajuda mútua para o bom desempeno no 

trabalho. 

Na visão dos funcionários a empresa chega muito perto do desejado, essas 

percepção coincide com a visão dos gerentes que colocam que na empresa o 

trabalho é realizado em equipe. 

No quadro n º16 é apresentada as respostas dos gerentes referente as 

subcategorias participação em festa, clima de alegria e bom humor no ambiente de 

trabalho e mudanças para outros pacs. 

(Continua) 

ATIVIDADE GRUPAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Participação em festa                   Respostas dos entrevistados 

Qual a festa que a empresa 
percebe que há mais motivação 
dos funcionários a participar. 
Festa de final de ano, dia do 
trabalho ou dia do colaborador? 

- Os gerentes 1,2,4,6,7,9,10 e 11 responderam a festa de final de 
ano. 
-Os gerentes 3 e8 responderam que a festa de final de ano 
porque as outras os funcionários são convocados a participarem 
alem de terem palestras tomando o dia inteiro. 
-O gerente 5 respondeu o dia do colaborador. 

-O gerente 12  ressaltou que: “ Vejo que todas são de extrema 
importância, até por que cada uma tem um significado.” 

Clima de alegria e bom humor no ambiente de trabalho Respostas dos entrevistados 

Como está o ambiente, o clima 
de trabalho do seu PAC? Há um 
clima de alegria, ajuda mutua? 

- Os gerentes 2,3,4,5,,6,7 e 8 responderam que o ambiente é 
ótimo, com interação, companheirismo, todos tem uma ótima 
sintonia um com o outro. 
-Os gerentes 10,11 e 12 ressaltaram que o ambiente é o melhor 
possível porque sempre inovam, com jantares, festas dos 
aniversariantes para que aja mais interação saindo da rotina do 
dia a dia. 
-O gerente 1 respondeu que muito bom porque todos sabem 
respeitar seus espaços e tarefas a eles delegadas. 

Mudanças para outros pacs Respostas dos entrevistados 
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(Continuação) 

Mudanças para outros pacs Respostas dos entrevistados 

A empresa oferece 
oportunidade de transferência 
dos funcionários para outro 
PAC? Como isso acontece? 

 -Os gerentes 3,8 e12 responderam que sim, a pedido do próprio 
funcionário e  promoção. 
-Os gerentes 2,4,5,6,7 e 10 responderam que por meio de 
recrutamento interno. 
Não foi possível agrupar as demais respostas, sendo elas: 
“Sim, desde que isso não inviabilize financeiramente ou 
logisticamente a ida e volta do funcionário. 
“Sim através da avaliação do gerente e comitê de credito.” 
“Sim, desde que ambas partes sejam beneficiadas.” 
  

Quadro 16 - Atividade grupal e relacionamento interpessoal 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com dados fornecidos pelos gerentes 
 

Na subcategoria participação em festa, a maioria acredita que a festa de 

final de ano é a que mais os funcionários são motivados a participar. Exceto um 

gerente que acredita que ser a festa do dia do trabalho.  

No fator clima de alegria e bom humor no ambiente de trabalho observa-se 

pelas respostas que a empresa possui um ótimo ambiente de trabalho 

proporcionando um ambiente harmonioso com companheirismo, e ajuda mútua. 

Considerando as expectativas dos funcionários a empresa  está muito perto 

de proporcionar o  ambiente ideal.  

Na subcategoria mudanças para outro PAC, é proporcionada pela empresa 

de acordo com alguns fatores, como avaliação do comitê credito e dos gerentes, se 

for viável logisticamente, se ambas as partes forem beneficiadas, por promoção e 

recrutamento. 

Este item as respostas dos gerentes condizem com as perspectivas dos 

funcionários. 

O quadro 17 abaixo refere-se a opinião dos gerentes referente ao fator 

prestigio existentes nos seus respectivos postos de atendimentos 
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PRESTIGIO 
Avaliação de desempenho 

A avaliação de desempenho feita pela 
empresa possibilita ao funcionário promoções, 
aumento salarial, reconhecimento? 

 Os gerentes 1,2,8,9 e11 responderam que sim 
porem estamos em fase de implementação e 
melhorias. 
Os gerentes 5,6,7, e 10 ressaltaram que sim, diante 
do tempo de 2 anos e dentro dos critérios de plano  
de cargos e salários. 
Não foi possível agrupar as demais respostas, 
sendo elas: 
“ Sim, através do alcance das metas e,, 
produtividade.” 
“Sim, desde que está avaliação seja realizada com 
as pessoas certas e com tempo.” 

Imagem da empresa 

De que forma a empresa contribui para o 
crescimento da comunidade?  de que forma ? 

 Os gerentes 1,4,,7 e 10 responderam que por meio 
da intermediação financeira e da prestação 
serviços, oferecendo assim ao pessoal de baixa 
renda acesso ao sistema financeiro.  com taxas e 
tarifas diferenciadas. 
Os gerentes 2,3,5 e 9 ressaltaram que por meio do 
projeto de educação cooperativista dando 
treinamentos sobre educação financeira para 
comunidade, e também apoiando projetos na 
educação e esportes nas cidades em que atua. 
Os gerentes 6,8,11 e 12 ressaltaram que contribui 
por meio da geração de recursos financeiros na 
própria comunidade e na contratação de 
colaboradores residentes na comunidade em que 
atua. 

Você acredita que os funcionários consideram 
a empresa um bom lugar para trabalhar? Eles 
indicariam a empresa há algum amigo? Como 
a empresa sabe? 

 Os gerentes 2,4,5,6,7,8,9*, e 11 responderam que 
sim, eles possuem essa informação na hora da 
entrevista com o candidato. 
Não foi possível agrupar as demais respostas 
sendo elas: 
“Sim, pela oportunidade de crescimento que a 
empresa proporciona a cada funcionários.” 
“Sim por ser uma empresa maravilhosa de se 
trabalhar. Com certeza indicariam como eu mesmo 
já fiz. Penso que o ruim é algumas chefias, muitas 
delas já foram substituídas.” 
“Sim indicariam, porque gostam muito da 
cooperativa, o único motivo que saem da 
cooperativa é a questão salarial.” 
“Com certeza consideram, até por que nossa 
rotatividade de funcionários é pequena e sempre 
temos indicação.” 

Quadro 17 - Prestigio 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com dados fornecidos pelos gerentes 

 

Observa-se na subcategoria avaliação de desempenho, que a empresa  

ainda está em fase de melhorias, fica claro que na visão da maioria dos gerentes 

para que haja alguma promoção deve obedecer ao prazo de dois anos dentro do 

critério de cargos e salários. Outro gerente destaca que por meio da produtividade e 

por fim se for feito com as pessoas certas poderá haver retorno. 
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Este item demonstra que tanto na visão dos funcionários como na dos 

gerentes o sistema de avaliação de desempenho precisa ser revisado. 

Verifica-se que no item imagem da empresa, os gerentes responderam que 

a cooperativa contribui na comunidade em que está inserida girando os recursos 

financeiros, proporcionando treinamentos de educação financeira pessoal por meio 

da educação cooperativista, além de investir em projetos voltados para educação e 

esporte  

Os gerentes acreditam que os funcionários indicariam a cooperativa para 

trabalhar, e que tomam conhecimento na hora da entrevista com os  mesmos. 

. É importante ressaltar que alguns gerentes apontam que os únicos fatores 

desfavoráveis é a questão salarial e o fato de algumas  chefias não alinhadas aos 

objetivos da empresa, mas que já estão sendo substituídas. 

Observa-se que um gerente comenta que a rotatividade é pequena, porém o 

perfil dos funcionários demonstra que mais da metade dos colaboradores estão na 

empresa tempo igual ou menor que 2 anos, que  dado demonstra haver rotatividade 

na cooperativa. A resposta desse gerente pode ser justificada porque talvez no PAC 

em que  exerce a função não tenha rotatividade de funcionários. 

A visão dos gerentes confrontadas com a visão dos funcionários há uma 

concordância no fator imagem da empresa, devido os funcionários apontarem um 

índice muito próximo em relação as suas expectativas. 

Nesse cenário verifica-se na percepção dos gerentes em relação aos 16 

fatores: 

• Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido – A maioria respondeu 

que a empresa reconhece o trabalho desenvolvido pelos 

colaboradores, porém dois gerentes responderam que raramente isso 

acontece. 

• Chance de crescer na carreira – Grande parte dos entrevistados 

responderam que acontece a médio  a longo prazo, que depende do 

colaborador, da empresa conforme o plano de cargos e salários e da 

avaliação de desempenho. 

• Salário – Mais da metade dos entrevistados responderam o salário 

pago pela cooperativa ser inferior comparado com instituições do 
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mesmo seguimento, outra parte dos gerentes responderam ser igual 

conforme pesquisa da central Sicoob. 

• Treinamento – Todos os gerentes responderam que a empresa 

proporciona treinamento a seus funcionários, e que tem retorno do 

conhecimento adquirido. 

• Autonomia – Nesse fator os gerentes que responderam que todos tem 

autonomia dentro do nível hierárquico de cada funcionário. 

• Comissão individual – Os entrevistados comentaram que as comissões 

são satisfatórias, porem chamam atenção para a comissão de seguro 

que poderia ser melhora. 

• Participação nos resultados e auxilio universidade – A maioria dos 

gerentes responderam que o auxilio universidade satisfaz mais o 

funcionário, por se tratar de um beneficio fixo, já que a participação 

nos resultados é variável dependendo muito do desempenho do 

funcionário. 

• Liderança participativa – Todos responderam que todos nos seus 

respectivos pacs participam em conjunto na tomada de decisão. 

• Trabalho em equipe – Os entrevistados acreditam que proporcionam 

um ambiente que seja desenvolvido o trabalho em equipe. 

• Participação em festas- A maioria acredita que afeta que mais motiva o 

funcionário a participar é a de final de ano. 

• Clima de alegria e bom humor – Os gerentes acreditam que há um 

clima de alegria e ajuda mútua no ambiente de trabalho. 

• Mudança para outro PAC – Todos responderam que sim, porem 

existem fatores a serem seguidos  para que isso aconteça. 

Percebe-se que a resposta dos gerentes na maioria dos fatores vem de 

encontro com o que foi apontado pelos funcionários. 

 

 

3.2.7 Apresentação do índice motivacional (força motivacional) dos colaboradores no 

alcance das metas 
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Para a medição da força Motivacional para o alcance das metas propostas 

pela empresa para o  ano de 2009, foi utilizada a seguinte  expressão matemática 

para este estudo: “Fn” indica a força motivacional . Desta forma, a força motivacional 

para o alcance das metas foi obtida a partir dos seguintes indicadores: Valência, 

Instrumentalidade e expectância. 

Para alcançar o calculo foram somados “valência x Instrumentalidade” e 

multiplicado pela expectativa  de alcançar as metas. 

O resultado desse calculo é mostrado no quadro nº18. 

 

 Força motivacional Freqüência Percentual Média 

0 a 200 3 3,80%   

201 a 400 4 5%   

401 a 600 12 15%   

601 a 800 20 25%   

801 a 1000 21 26,30% 810,57 

1001 a 1200 8 10%   

1201 a 1400 11 13,80%   

1401 a 1600 1 1,30%   

Total 80 100%  

Quadro 18 - Força Motivacional 
Fonte: Elaborado pela acadêmica com dados fornecidos pelos funcionários 
 

O calculo da força motivacional revelou forças que variam de 0 a 1600. 

Verificou que 48,8% que corresponde 39 funcionários estão abaixo da força da 

média motivacional que é de 810,57. Percebe-se ainda que 26,30% dos alunos 

obtiveram uma força motivacional que variou de 801 á 1000 onde se encontra a 

média. Portanto 75,10% estão entra e forças de 0 a 1000, não ultrapassando da 

média. 

Vale salientar que 20 funcionários que correspondem 25,10% ficaram acima 

da média, entretanto somente 01 funcionário ficou com força de 1401 a 1600. A 

força de 801 a 1600 representa 41 funcionários que representa 51,4% que estão 

entre a média e acima dela. Porém 48,8% estão abaixo da média e somente 25,10% 

estão acima. 

Apesar de 51,4% estarem entre e acima da média, um percentual 

significativo ficou abaixo. Nesse sentido pode-se afirmar que conforme o modelo 

multiplicativo de Vroom, duas variáveis são responsáveis pela influência na força, 



105 

 

que é a expectativa e a instrumentalidade que em somente dois fatores ultrapassou 

a expectativa dos funcionários. 

Considerando o resultado da pesquisa e dos demais objetivos específicos 

acredita-se como é visualizado no quadro nº10 que mostra instrumentalidade, 

Valência e a diferença entre ambas na perspectiva dos funcionários, com base na 

teoria da expectativa de Vroom, verifica-se os fatores que mais influenciam no 

desempenho dos funcionários e sua importância, bem como a disponibilização dos 

mesmos.  

Portanto a empresa precisa ficar atenta a estes resultados e buscar 

estratégias para motivar os seus funcionários, aja vista que uma grande parte dos 

funcionários encontra-se abaixo da média da força motivacional. 

 

 

3.3 Sugestões de  Melhorias Necessárias 

 

 

As sugestões de melhorias consideradas nesse item foram sugeridas por 

meio do resultado da pesquisa aliado a observação não participante possibilitando 

ações para as melhorias nos fatores mais críticos e que merecem maior atenção da 

empresa, como: rotatividade, reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, chance de 

crescer na carreira, autonomia, avaliação de desempenho e participação nos 

resultados. 

Esses fatores foram apontados levando em consideração o valor atribuído  

pelos funcionários como fator motivador no desempenho individual  e a disposição 

dos mesmos pela empresa. Nesse sentido esses fatores são os que a empresa 

menos disponibiliza, vale ressaltar que a rotatividade foi identificada por meio do 

perfil dos funcionários. 

 

A) LEVANTAR AS CAUSAS DA ROTATIVIDADE 

 

• Pesquisa para identificar fatores que podem influenciar a saída do 

funcionário na empresa - Com base nos resultados verificar os fatores que levam os 

funcionários a se desligarem da empresas. 
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• Entrevista de desligamento - conhecer os reais motivos da saída dos  

funcionários da empresa.  

 

B) RECONHECIMENTO PELO TRABALHO DESENVOLVIDO 

 

• Bonificação mensal – bonificar por meio de pontos o funcionário de 

cada PAC que mensalmente se destaque no cumprimento das metas individuais   e 

o que obtiver maior pontuação durante o ano seja premiado com uma viagem com 

acompanhante em um lugar turístico considerando a realidade da empresa 

• Bonificar com um jantar os funcionários do Pac que alcançar 100% das 

metas propostas no semestre ou que alcançou maior  índice em relação aos demais. 

 

C) REVISÃO NO PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

 

• Rever as formas de promoção na cooperativa – verificar se o plano de 

cargos e salários e a avaliação de desempenho estão realmente proporcionando 

crescimento do funcionário. 

 

D) REVISÃO DAS METAS DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 

 

• Rever as metas propostas aos pacs – rever as metas propostas para 

cada PAC, por meio de um planejamentos com os funcionários.  Sendo que os 

mesmos juntamente com seus gerentes e superintendentes definem as metas 

semestralmente de cada PAC  de acordo com a capacidade de cada  um. 

Considerando que a participação nos resultados é oferecida somente se for 

alcançado todas as metas, porém nos últimos 03 anos não se conseguiu alcançar as 

metas da cooperativa. 

• Distribuição parcial de resultados – distribuir parcialmente a 

participação nos resultados conforme o percentual das metas alcançadas, exemplo: 

se foi alcançado 80% das metas proposta, distribuírem esse percentual dos 

resultados para cada funcionário de acordo com o salário de cada um. 

 

E) MELHORAR A UTILIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
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• Divulgação da avaliação de desempenho – divulgar por meio da 

intranet e na admissão dos funcionários o objetivo da avaliação de desempenho, o 

percentual que compõe no plano de remuneração, o tipo de avaliação que é 

aplicada, em função da cooperativa efetuar anualmente a avaliação de desempenho.  

• Reavaliação da avaliação de desempenho – aumentar o percentual da 

avaliação de desempenho de 25pts para 35pts no plano de remuneração, pelo fato 

de que muitas questões que são avaliadas no desempenho estarem também sendo 

avaliadas no plano de remuneração. 

 

F) DELEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

• Alçadas para os funcionários – cada gerente de PAC tem uma alçada, 

porem os funcionários não tem nenhuma autonomia para concessão de créditos, 

portanto seria interessante que cada assistente operacional tenha 20% da alçada de 

seu gerente, obedecendo a resoluções de alçadas da cooperativa.  

 

G) REVISÃO NO PLANO DE  CARGOS E SALÁRIOS 

 

• Reavaliação no plano de remuneração – reavaliar a distribuição e a 

pontuação dos fatores que compõem o plano de remuneração acredita-se que o 

período de 02 anos utilizado para progressão salarial pode estar interferindo na 

motivação dos funcionários para o alcance das metas. O resultado da pesquisa  

permite ressaltar que como a meta no biênio de 2007/2008 não foi alcançada 

recomenda-se uma avaliação no índice estipulado possibilitando uma distribuição 

mais equilibrada dos pontos.  

• Pesquisa salarial de mercado – Considerando que o fator salário foi 

uns dos itens de maior gap, e como aponta a pesquisa está abaixo do mercado, 

recomenda-se que a empresa efetue uma pesquisa para confirmação destes dados 

e caso não sejam confirmados faça a divulgação aos funcionários.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O presente estudo foi realizado na busca de identificar os fatores 

motivacionais que influenciam no desempenho dos funcionários no alcance das 

metas para o ano de 2009 BLUCREDI/SICOOB utilizando o modelo da expectânica 

de Victo H. Vroom. A identificação dos fatores motivacionais mais valorizados pelos 

funcionários que podem ser chamados conforme a teoria da expectância de 

recompensas foi identificada por meio da variável valência. Outras seis questões 

principais compuseram as bases deste estudo:  

O levantamento do perfil dos funcionários, que por meio dele foi identificado 

à rotatividade na empresa. 

A identificação da expectativa dos funcionários referente ao cumprimento 

das metas por meio do desempenho para os anos de 2009, neste item identificou 

perspectiva dos funcionários para o alcance das metas, no qual verificaram que a 

grande maioria possui expectativa que variam de 70% á 100%, sendo assim mais da 

metade está otimista para o alcance das metas, porém a motivação depende 

também das outras variáveis, valência e instrumentalidade. 

Baixos índices de expectativas remetem á insatisfação, que por sua vez é 

provocado pela falta de motivação no trabalho. As empresas que conseguirem 

manter seus colaboradores motivados e satisfeitos manterão altas as suas 

expectativas de atingir resultados, garantindo seus comprometimentos com os 

objetivos da organização. 

Identificação da valência, que são os fatores motivacionais (recompensas) 

valorizados ou desejados pelos funcionários, neste item vale ressaltar que a 

acadêmica levantou somente os fatores existentes na cooperativa, Parker;Dyer 

(1976 apud REGIS, 2000, p. 80) esclarecem que, “[...] dentre outras coisas, um teste 

adequado da teoria da expectânica depende da habilidade dos pesquisadores em 

incluir nos estudos recompensas que sejam relevantes para as pessoas.” 

Neste item verificou que os fatores da maior valência estão na categoria 

desenvolvimento profissionais. 

Identificação da instrumentalidade, ou seja, a disponibilização desses fatores 

pela cooperativa. Observou-se que os únicos fatores que alcançaram as 
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expectativas dos funcionários foram participação em festa e mudanças para outro 

pacs, porem são os que tiveram pouca valorização pelos mesmos. 

Comparação dos fatores valorizados pelos funcionários com a 

disponibilização dos mesmos pela cooperativa (gaps), nesta questão conseguiu 

identificar os fatores com maiores gaps e os de menores gaps. Identificou que 

salário e participação nos resultados foram os fatores de maior gaps, acompanhado 

do reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e chance de crescer na carreira, 

esses fatores são os mais valorizados pelos funcionários, e os que devem maior 

atenção da empresa. 

Identificação da visão dos gerentes quanto aos fatores motivacionais, 

conforme a resposta dos gerentes percebe-se que possuem conhecimento da 

posição desses fatores na cooperativa. 

É importante ressaltar que o modelo de Vroom é uma ferramenta útil para 

ajudar os gerentes a pensarem no processo mental por meio do qual ocorre a 

motivação. Nesse modelo, os indivíduos não agem somente por causa dos seus 

fortes impulsos interiores, das necessidades não atendidas ou devidas á aplicação 

de recompensas ou punições. Em lugar disso as pessoas devem ser vistas como 

indivíduos pensantes, cujas crenças, percepções e estimativas de probabilidades 

influenciam fortemente seus comportamentos. (REGIS, 2000). 

Apresentação da força motivacional dos funcionários, conforme o modelo 

multiplicativo da teoria da expectância de Vroom “valencia x instrumentalidade x 

expectância, no qual consegui verificar o índice motivacional para o alcance das 

metas do ano de 2009. 

Os valores encontrados para a instrumentalidade não atingiram o ideal 

desejado (valência), mesmo que tenham se inclinado para esta tendência, e isto 

afeta de forma decisiva o índice motivacional dos funcionários. Para garantir a 

motivação destes no ambiente de trabalho não basta que os fatores disponibilizados 

se aproximem dos valores considerados ideais; é preciso que eles sejam oferecidos 

no nível desejado. 

É importante destacar a interferência da expectância atingir as metas na 

dinâmica da força motivacional – á medida que a expectativa diminui também 

diminui o valor da força motivacional. 

Para responder o objetivo principal desse estudo foi utilizada a variável 

valência, que possibilitou apresentar os fatores que foram mais valorizados pelos 
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funcionários que foram: reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, chance de 

crescer na carreira, clima de alegria e bom humor, imagem da empresa, salário e 

participação nos resultados. Porém clima de alegria e bom humor e imagem da 

empresa obtiveram gaps inferior a (-1), ou seja, a empresa está muito próxima de 

alcançar as expectativas dos funcionários nesses fatores. Portanto os outros quatro 

são os de maiores gaps, estando mais longe de alcançar a expectativa dos 

funcionários. 

A fundamentação teórica possibilitou esclarecer assuntos pertinentes á 

administração e suas principais teorias, áreas da administração, função 

administrativa, administração de recursos humanos e seus processos, 

comportamento organizacional, cultura organizacional, liderança, motivação e suas 

principais teorias e por fim a teoria da expectância de Victor H. Vroom. Permitindo 

maior respaldo e consistências nas analises. 

Quanto aos aspectos metodológicos foi utilizado a pesquisa-diagnostico 

considerada adequada para o presente estudo, já que o propósito era explorar o 

ambiente organizacional, para conhecer os fatores motivacionais mais valorizados e 

disponibilizados pela empresa e a força motivacional para o alcance das metas. Já a 

natureza descritiva ajudou na analise e correlação dos fatos, como na comparação 

da valência para instrumentalidade (gaps), e na analise da visão dos gerentes, 

sendo que a abordagem predominantemente quantitativa com aporte qualitativo. 

O trabalho foi importante porque atendeu as expectativas. Porém vale 

ressaltar algumas dificuldades da acadêmica, devido a poucos estudos feitos com a 

teoria da expectancia no Brasil, foi encontrado somente dois estudos científicos, 

destacando uma dissertação de mestrado de Regis (2000) sobre o uso da teoria em 

participar ou não participar de um programa de qualidade, e o outro um artigo 

cientifico de Freire;Freitas (2007), ambos foram base desse estudo, porém a 

acadêmica teve que se comunicar com os autores via email para esclarecimento de 

eventuais duvidas no instrumento de pesquisa. 

Sendo assim é importante destacar que o individuo considera os fatores que 

ele julga interessantes para atingir suas próprias intenções ou objetivos pessoais, 

suas escolhas se baseiam, portanto na sua satisfação particular. O resultado da 

pesquisa mostra valores gerais que respondem por toda a amostra dos funcionários. 

No entanto deve-se considerar a complexidade da dinâmica de fatores no 
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condicionamento da satisfação de cada individuo com base nos desejos e 

expectativas pessoais. 

Nesse sentido essa pesquisa pode contribuir para o redirecionamento 

desses fatores considerando o nível de importância dada pelos funcionários, bem 

como suas políticas de trabalho, sem desconsiderar as expectativas e necessidades 

da empresa. 

Considerando todo esse cenário apresentado nesse trabalho de conclusão 

de estágio, vem de encontro o pensamento de Crewson; Nadler; Lawler (1997;1991, 

apud REGIS, 2000, p.91)” A teoria da expectância pode ajudar no planejamento de 

um clima motivacional capaz de estimular comportamentos que sejam desejáveis na 

organização” nesse sentido recomenda-se que a empresa faça uma pesquisa de 

clima organizacional com o objetivo de identificar as necessidades dos 

colaboradores, bem como desenvolver a comunicação no sentido de que as 

pessoas expressem quais as recompensas que elas valorizam.  

 Desta forma os administradores de instituições financeiras poderão discutir 

e desenvolver recompensas que influenciam no comportamento de seus 

funcionários. 
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APÊNDICE l – Pesquisa com os funcionários 
 

 

Prezados funcionários, 

 

Este questionário faz parte de um trabalho de conclusão de estágio do curso 

de Administração da Universidade do Vale do Itajaí-Univali, e tem como objetivo 

colher informação para identificação do perfil dos colaboradores da Blucredi e 

identificar os fatores motivacionais valorizados pelos funcionários da cooperativa, 

bem como a sua disponibilidade pela mesma. 

Solicitamos sua colaboração enfatizando que o sigilo das identificações será 

respeitado. 

 

• Assinale com X a resposta que melhor representa a sua opinião, a respeito 

que cada frase apresentada. 

• Assinale apenas uma alternativa 

• Evite resposta em branco 

 

 

Bloco 01 - Levantamento do Perfil  

 

 

1 - Dados pessoais 

 

Sexo 

(  ) Masculino  

(  ) Feminino          

 

.Idade e Sexo: 

(  ) 18 a 25 anos   (  ) 36 a 40 anos      

(  ) 26 a 35 anos   (  ) 41 a 50 anos       

 

.Estado Civil:  
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(  ) Solteiro                                                (  ) Divorciado                   (  ) Viúvo 

(  ) Casado                                                (  ) Separado                    (  ) Outros 

 

 

2 – Trabalho 

 

.Tempo de serviço na empresa: 

(  ) Até 2 anos   (  ) 3 a 5 anos (  ) 6 a 10 anos    

 

Cargo atual: 

(  ) Assistente operacional 

(  ) Auxiliar operacional     (  ) Coordenador operacional 

 

3 – Educação 

 

.Escolaridade: 

(  ) 1º Grau completo            (  ) 2º Grau completo        (  ) Superior Completo 

(  ) 2º Grau incompleto         (  ) Superior incompleto    (  ) Pós-graduação 

 

 

4 - Remuneração 

 

6.Renda familiar:(luz) 

(  ) 1 e 2 salários mínimos               (  ) 5 e 10 salários mínimos  

(  ) 2 e 3 salários mínimos               (  ) 10 e 15 salários mínimos 

(  ) 3 e 4 salários mínimos               (  ) Acima de 15 salários mínimos 

(  ) 4 e 5 salários mínimos 

 

5 - Família 

 Possui filhos?  

(  ) Sim (  ) Quantos (  ) Menores (  ) Maiores 

(  ) Não 

 

Você mora: 
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(  ) Sozinho (  ) Família (  ) Parentes 

 

 

6 - Habitação 

 

Sua residência:  

(  ) Própria  (  )Alugada  (  ) Cedida/emprestada  (  ) Mora com seus pais 

 

 
Bloco 02 - Expectância 

 
Questão para identificar a expectativa dos funcionários referente ao 
cumprimento das metas através do seu desempenho para o ano de 2009. 
 
 
 Você acredita conseguir atingir as metas proposta pela empresa para o ano de 
2009? 
 
( )10% ( )20% ( )30% ( )40% ( )50% ( )60% 9 )70% ( ) 80% ( )90% ( ) 100% 
 
Questionário para identificar os fatores motivacionais valorizados pelos 

funcionários da cooperativa. 

 
 

Atribua uma nota de 0 a 10 na coluna da valência para cada um dos fatores 

motivacionais do quadro abaixo significando o quanto esse fator é considerado 

motivador para o seu desempenho ou seja importante/desejado para o seu 

desempenho para o alcance das metas de 2009. Exemplo: dê nota 0 – nenhuma 

importância; 10 – muito importante, e assim por diante.  

 
Fatores Motivacionais Valência  

Desenvolvimento  profissional                                                                        Nota 
Reconhecimento pelo Trabalho Desenvolvido  
Chance de Crescer na Carreira  
Salário  
Participação em treinamentos  
Autonomia  
Tarefas pouco Rotineiras  

Remuneração Extra                                              Nota 
Comissão individual p/ Desempenho (credicap e seguro)  
Participação nos Resultados  
Auxilio Universidade  
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Atividade grupal e Relacionamentos interpessoais Nota 
Participação em Festas  
Mudanças para outros pacs  
Trabalho em Equipe  
Liderança participativa  
Clima de alegria e Bom Humor no Ambiente de Trabalho  

Prestigio Nota 
Avaliação de Desempenho  
Imagem da Empresa  
 
 
Questionário para verificar a percepção dos funcionários em relação a 

disponibilização dos fatores motivacionais pela cooperativa. 

 

 
Segue abaixo uma coluna com os mesmos fatores motivacionais acima, 

sendo que na coluna ao lado terá o nome de Instrumentalidade, na qual você deve 

dar uma nota de 0 á 10 indicando quanto você considera que o fator em questão 

seja disponibilizado ou oferecido pela cooperativa. Exemplo: nota 0 – não é 

oferecido; 10 plenamente oferecido- pela cooperativa, e assim por diante. 

 
 
Fatores Motivacionais Instrumentalidade 
Desenvolvimento  profissional Nota 
Reconhecimento pelo Trabalho Desenvolvido  
Chance de Crescer na Carreira  
Salário  
Participação em treinamentos  
Autonomia  
Tarefas pouco Rotineiras  
Remuneração Extra Nota 
Comissão individual p/ Desempenho (credicap e seguro)  
Participação nos Resultados  
Auxilio Universidade  
Atividade grupal e Relacionamentos interpessoais Nota 
Participação em Festas  
Mudanças para outros pacs  
Trabalho em Equipe  
Liderança participativa  
Clima de alegria e Bom Humor no Ambiente de Trabalho  
Prestigio Nota 
Avaliação de Desempenho  
Imagem da Empresa  
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APENDICE ll – Roteiro para identificar a visão dos gerentes dos 
postos de atendimento em relação aos fatores de motivacionais  
 
Prezados gerentes, 
 

Este roteiro faz parte de um trabalho de conclusão de estágio do curso de 

Administração da Univali, e tem como objetivo colher informação para identificação 

da visão dos gerentes dos postos de atendimento em relação aos fatores 

motivacionais. 

Solicitamos sua colaboração enfatizando que o sigilo das identificações será 

respeitado. 

 
 
 

a- A empresa percebe se os funcionários se sentem valorizados pelo trabalho 
que exercem na empresa, de que forma eles demonstram? 
 
 
 

b- Se o funcionário realizar um bom trabalho oportunidade internas na empresa 
quando surgirem? De que forma isso acontece? 
 
 
 

c- A empresa oferece oportunidade de carreira a seus funcionários? Isso 
acontece a curto, médio ou longo prazo? Como? 
 
 
 

d- O salário pago pela empresa, comparado a outras empresas do mesmo 
seguimento, comparando funções semelhantes é melhor, igual ou pior? 
Como a empresa tem esta informação? 
 
 

e- A empresa oferece oportunidade de desenvolvimento profissional a seus 
funcionários? De que forma faz isso? 
 

 

f- O treinamento oferecido pela empresa melhora a capacidade dos funcionário? 
De que forma a empresa percebe o resultado? 
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g- A empresa apóia seus funcionários a participar dos programas de 
treinamento?o superior imediato tem dificuldades para liberar esses 
funcionários, devido ao cargo que ocupam ou dia do mês que é oferecido o 
treinamento, ou por outro motivo? 
 
 
 

h- Os funcionários têm autonomia para executarem o trabalho da forma que 
acham melhor? Explique 
 
 
 

i- A empresa permite aos funcionários falarem abertamente a respeito do 
trabalho? Eles podem tomar decisões no trabalho que executam? Como? 
 
 
 

j- O trabalho executado pelos funcionários é repetitivo? Quais as funções que 
são mais repetitivas? 
 
 
 

k- A empresa acredita que os funcionários estão satisfeitos com as comissões 
recebidas, tais como: comissão de seguro , credicap ano novo? Que indicador 
mede esta satifação? 
 
 
 

l- O auxilio faculdade, a participação nos resultados oferecidos pela empresa, 
satisfaz o funcionário? Qual você acredita que motiva mais o funcionário? 
 
 

 
m- Seus funcionários têm participação nas decisões que afetam o trabalho 

deles? De que forma eles participam? 
 
 
 

n- A empresa incentiva o trabalho em equipe? Como você faz isso? A empresa 
de forma geral incentiva? 
 
 

o- Os funcionários têm participação na definição de metas e dos objetivos 
relacionados ao trabalho que eles exercem? 
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p- Qual a festa de final de ano que a empresa percebe que há mais motivação 

dos funcionários a participar: Festa de final de ano, dia do trabalho ou dia do 
colaborador? 
 
 
 

q- Os funcionários sentem orgulho de trabalhar na empresa? Qual o indicador 
que permite a empresa avaliar este fator?  
 
 
 

r- Os funcionários são considerados somente pelo seu desempenho? Eles  
conhecem o padrão esperado nas suas respectivas funções? Como? Como 
esses padrões são estabelecidos? 
 
 

 
s- A empresa dá feedback a seus funcionários sobre a qualidade do serviço 

executado por eles? De que forma o feedback é dado reuniões ... 
 
 
 

t- A permanência de um funcionário na empresa é definida principalmente pelo 
seu desempenho ou por outros requisitos? Quais? 
 
 
 

u- ;A avaliação de desempenho feita pela empresa, possibilita ao funcionário 
promoções,aumento salarial, reconhecimento .? 
 
 
 

v- De que forma a empresa contribui para o crescimento da comunidade? De 
que forma? 
 
 
 

x- Você acredita que os funcionários consideram a empresa um bom lugar para 
trabalhar? Eles indicariam a empresa há algum amigo? Como a empresa 
sabe? 
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APÊNDICE lll – Histograma da força motivacional 
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DECLARAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 A empresa, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO VALE DO ITAJAÍ-BLUCREDI/SICOOB  declara para devidos 
fins, que concorda com o projeto de estágio apresentado pela estagiária ANGELITA 
EDUARDO, aluna do curso de Administração do Centro de Educação Superior de Ciências 
Sociais Aplicadas da Universidade do Vale do Itajaí, e se propõe a oferecer as condições 
necessárias para o bom andamento do mesmo. 

 

 

 

ITAJAÍ, 08 DE JUNHO DE 2009 

 

 

__________________________________ 

PATRICIA IGNEZ MULLER 
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ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS 

 

 

 

 

 

Angelita Eduardo 

 

 

 

 

Patricia Ignez Muller 

 

 

 

 

 

Prof.ª Justina da Costa Rodrigues 

 

 

 

Prof.º  Eduardo Kreiger da Silva 
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