
1 

 

MOTIVAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MERCADO FINANCEIRO: UM ESTUDO 
DE CASO NAS INSTITUIÇÕES DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES 

RENAN JUBINI DE AGUIAR 
Graduando em Administração 

Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI) 
renanjaguiar@gmail.com 

JOSÉ MAURO DE SOUSA BALBINO - Orientador  
jmsbalbino@hotmail.com 

 

RESUMO 

A motivação surge no funcionário quando ele possui disposição e interesse para realizar 
alguma tarefa ou meta específica. Para isso, é preciso que a gestão da empresa crie maneiras 
de motivar os seus funcionários com boas condições de trabalho, tendo um ambiente 
agradável, com uma equipe mais entrosada, em que os colaboradores possam realizar o seu 
trabalho com maior satisfação e facilidade. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo 
identificar os fatores organizacionais que influenciam na motivação dos empregados das 
Instituições Financeiras do Município de Conceição do Castelo- ES. Para tanto foi feito um 
estudo de caso, de caráter quantitativo e qualitativo, realizado através de um questionário 
composto de perguntas abertas e fechadas, aplicado aos funcionários dessas Instituições 
Financeiras. Os resultados obtidos por meio da pesquisa permitiram identificar que as 
oportunidades de crescimento através de cursos e treinamentos, o bom relacionamento e o 
conjunto de benefícios são os fatores que mais motivam os colaboradores. Em contrapartida, a 
falta de recebimento de feedback, a ascensão profissional não ocorrendo de forma justa e os 
baixos incentivos para aperfeiçoamento em cursos de Graduação e Pós- Graduação foram 
tidos como fatores desmotivacionais para os colaboradores. Desse modo, é necessário que a 
gestão das duas instituições ofereça sempre um ambiente de trabalho propício ao bem-estar e 
a satisfação do colaborador, contribuindo assim para melhorar cada vez mais os índices de 
motivação dos seus funcionários. Por outro lado, é preciso que a gestão da empresa verifique 
os aspectos geradores de insatisfação, para realizar melhorias e correções, a fim de provocar e 
desencadear a motivação na equipe. 

PALAVRAS-CHAVE: Fatores Motivacionais. Satisfação. Setor Bancário.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A motivação é um tema bastante estudado por vários autores, dentre eles alguns são bem 
conhecidos por suas Teorias como: Maslow, McGregor e Herzberg. 

Segundo Chiavenato (2016, p.116): 

É difícil definir exatamente o conceito de motivação, uma vez que tem sido utilizado 
com diferentes sentidos. De modo geral, motivo é tudo aquilo que impulsiona a 
pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a um 
comportamento específico.   

Considerando o contexto das empresas, conforme ressalta Pellizzaro e Mello (2011), que o 
difícil é determinar com clareza o que seria a motivação nesse ambiente, uma vez que envolve 
toda a sua estrutura e seus benefícios. Para isso é preciso criar maneiras de motivar os 
funcionários da equipe, com boas condições de trabalho e um ambiente bem organizado e 
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agradável, contribuindo assim para que os objetivos organizacionais sejam alcançados com 
mais facilidade. Por outro lado, Gonçalves (2010, p.11) descreve que: “A organização, por 
sua vez, deve estar preparada para estimular a criatividade e a superação de obstáculos para o 
crescimento de seus colaboradores e líderes”. 

Assim, diante do exposto, a presente pesquisa propõe-se a responder a seguinte pergunta: 
Quais os fatores que motivam os funcionários das Instituições Financeiras do Município 
de Conceição do Castelo?  

Desse modo justifica-se essa pesquisa, pelo fato do assunto ser algo fundamental para o 
sucesso de uma organização, uma vez que profissionais motivados irão trabalhar mais 
satisfeitos, atendendo melhor o público e trazendo mais resultados para a empresa. O estudo 
em questão visa analisar a gestão dessas instituições financeiras, buscando alcançar resultados 
que possam levar aos fatores motivacionais e desmotivacionais no ambiente de trabalho. Com 
isso, poder-se-á detectar mudanças a serem tomadas pela gestão, a fim de se ter uma equipe 
bem motivada e satisfeita na organização em que trabalha. 

Com base nestas considerações, este artigo tem por objetivo geral: identificar os fatores 
organizacionais que influenciam na motivação dos empregados das Instituições Financeiras 
do Município de Conceição do Castelo- ES. Já os objetivos específicos da pesquisa englobam: 
identificar os fatores que mais motivam e desmotivam os funcionários dessas instituições, 
visando contribuir para que os gestores possam atender as perspectivas dos colaboradores; 
verificar se o crescimento profissional, a comunicação com a chefia, a participação nas 
decisões e a integração na equipe, estão sendo trabalhados dentro dessas instituições 
financeiras e por último, constatar se a dedicação e o trabalho realizado por esses 
colaboradores são reconhecidos ou não pelos colegas e superiores. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES  

O local de trabalho é o lugar onde o indivíduo passa a maior parte do seu dia, então é preciso 
que seja agradável e tranquilo para que os funcionários possam desenvolver suas atividades 
com maior facilidade. Isso propicia uma relação mais saudável entre os colegas de equipe, e 
assim os resultados irão aparecer naturalmente como consequência dessa condição. Mas não é 
tão fácil criar esse clima harmonioso dentro da organização e manter os funcionários sempre 
motivados. Então para ajudar nessa questão, algumas empresas criam atividades como 
ginástica laboral, espaço de lazer e descanso, entre outras que irão contribuir para um melhor 
clima motivacional dentro das empresas (MOTA, 2008). 

Atualmente, ser um bom profissional não é motivo suficiente para se manter em um emprego, 
é preciso ir além, tendo sempre em mente a capacidade de inovar, estando disposto e satisfeito 
para um melhor desempenho em seu trabalho, pois pessoas motivadas fazem o melhor para 
alcançar os seus objetivos. Assim, as empresas devem investir cada vez mais na motivação do 
capital humano, uma vez que tal fator ajuda na obtenção de lucros, dando um diferencial para 
a organização, permitindo que se mantenha a frente do seu concorrente (VERAS; 
BRENAND, 2011). 

A motivação para trabalhar surge no indivíduo por sua disposição e interesse para a realização 
de uma tarefa ou meta. Então, quando uma pessoa está motivada para trabalhar, é sinal que ela 
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está apresentando disposição favorável ou positiva para realizar determinada tarefa. 
(MAXIMIANO, 2011). 

Segundo ainda Maximiano (2011), a motivação para o trabalho envolve o resultado de uma 
interação entre motivos internos e externos.  

• Motivos Internos: são as necessidades, valores e habilidades que cada pessoa possui em 
seu interior, fazendo se sentir atraído por certas coisas e evitando outras, bem como ser 
capaz de realizar algumas tarefas e outras não, e sabendo valorizar alguns comportamentos 
e menosprezar outros. Esses fatores internos podem ser afetados de acordo com o meio em 
que o indivíduo vive. 

 
• Motivos Externos: são estímulos oferecidos pelo ambiente, em que o indivíduo busca 

despertar interesse para satisfazer suas necessidades e recompensas. Exemplos de motivos 
externos são os padrões estabelecidos por grupos de colegas, as oportunidades de carreira, 
os valores que o seu meio social possui, entre outros. 

 

2.2 TEORIAS MOTIVACIONAIS 

Na literatura sobre administração e gestão de pessoas são apresentadas diversas teorias 
relacionadas à motivação, dentre elas pode-se citar a Teoria X e Y (McGregor), Teoria da 
Realização (McClelland), Teoria ERC (Adelfer), Teoria do Reforço (Skinner), dentre outras. 
No entanto nesse projeto serão abordadas as três principais teorias que irão ter base para a 
organização da pesquisa, são elas: a Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, a 
Teoria dos Dois Fatores de Herzberg (Motivação-Higiene) e a Teoria da Expectativa de 
Victor Vroom. 

2.2.1 Hierarquia das Necessidades de Maslow 

De acordo com Chiavenato (2011), Maslow apresentou uma teoria da motivação partindo do 
princípio que as necessidades humanas estão organizadas em níveis, em uma hierarquia de 
importância e influência sobre as pessoas, sendo organizadas sobre a forma de uma pirâmide. 
Na base da pirâmide são colocadas as necessidades fisiológicas e no topo as necessidades de 
autorrealização. 
 
• Necessidades fisiológicas: são colocadas na base da pirâmide, mas assumem um papel de 

suma importância, pois já nasce com o instinto humano. Seriam as necessidades básicas 
dos indivíduos, como a alimentação, o sono e descanso, o sexo, abrigo, etc. Essa 
necessidade está relacionada com a sobrevivência e o comportamento do indivíduo. 
Exemplo disso percebe-se quando o homem está com fome. Nessas condições ele não terá 
outra preocupação a não ser saciá-la. 

 
• Necessidades de segurança: Constituem o segundo nível da pirâmide. São as necessidades 

da busca da proteção contra ameaças do meio em que vive e da fuga do perigo. Ela surgirá 
nos indivíduos quando as necessidades fisiológicas estiverem parcialmente satisfeitas. Essa 
necessidade assume um alto grau de importância dentro da organização, pois todo 
funcionário passa a ter uma dependência com a empresa, e de acordo com ações e decisões 
administrativas irá provocar uma insegurança no funcionário que poderá perder o seu 
emprego. 
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• Necessidades sociais: Surgem quando as necessidades fisiológicas e de segurança estão 
relativamente satisfeitas. Dentre essas necessidades há o afeto, a amizade, o amor, a 
aceitação do indivíduo na sociedade, etc. Não satisfeitas essas necessidades, fazem com 
que as pessoas se conduzam ao isolamento da sociedade e a solidão. Trocar experiência de 
amor, afeto e amizade são importantes forças motivacionais dentro do comportamento 
humano. 

 
• Necessidade de estima: É a maneira como o indivíduo se vê e se avalia. Traduzem o desejo 

de destaque, status e prestígio em volta dos demais componentes do seu grupo. A sua 
frustração irá produzir fraqueza e sentimentos de inferioridade, que podem levar o 
indivíduo ao desânimo. 

 
• Necessidade de autorrealização: Esta última necessidade está no topo da pirâmide. 

Representa a realização do potencial próprio do indivíduo, é tentar ser aquilo que almeja 
ser, que gosta de fazer e que é capaz de conseguir. 

 

                        
                                  Fonte: Chiavenato (2011, p.309). 

 

2.2.2 Teoria dos Dois Fatores de Herzberg (Motivação-Higiene) 

Robbins (2000) mostra que essa teoria é uma das mais usadas nos estudos sobre motivação. 
Segundo ele, Herzberg fez uma pesquisa com as pessoas em busca de descobrir informações 
sobre situações positivas e negativas em relação aos seus cargos. Assim, recolheu as 
informações, analisou e as classificou. Desse estudo, Herzberg observou que as respostas 
tiveram uma abrangência muito diferente quando comparadas as pessoas que se sentiam bem 
no seu trabalho e as que se sentiam mal. Essa observação de Herzberg fez com que ele tirasse 
uma primeira conclusão a respeito da teoria motivação-higiene, onde os fatores intrínsecos 
(que está no nosso interior) estavam relacionados à satisfação no trabalho, e os fatores 
extrínsecos (ambiente externo que rodeia as pessoas) associavam-se à insatisfação no 
trabalho. 

Os Fatores de Higiene ou extrínsecos segundo Herzberg seriam supervisão, condições de 
trabalho e salário, política e administração da empresa e relacionamento interpessoal, visto 
que quando bem trabalhados com a equipe evitam a insatisfação dos empregados. Já os 
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Fatores Motivacionais ou intrínsecos, quando bem adequados geram satisfação na equipe, são 
eles: o reconhecimento profissional pelo seu desempenho, crescimento na carreira e 
autorrealização (ROBBINS, 2000). 

As descobertas de Herzberg fizeram com que os gerentes criassem equipes de trabalho, 
atribuindo mais responsabilidades para os funcionários e combinando tarefas de acordo com o 
cargo, com o intuito de aumentar a satisfação e a motivação do colaborador dentro da 
empresa. (ROBBINS, 2000). 

 

2.2.3 Teoria da Expectativa de Victor Vroom 

De acordo com Robbins (2000) e Maximiano (2011), a Teoria da Expectativa diz que um 
funcionário de uma organização será motivado em seu trabalho quando acreditar que seu 
esforço o levará a ter uma boa avaliação de desempenho, e que essa avaliação resultará em 
recompensas organizacionais que satisfarão suas metas pessoais. Como exemplos dessas 
recompensas estão: aumento de salário ou promoção de cargos. 

A teoria concentra-se em três relações, dentre elas temos: 

Relação esforço-desempenho: A chance percebida pelo indivíduo de que o gasto com 
determinado tipo de esforço resultará em desempenho. Exemplo: Para um jovem que pretende 
passar em um concurso é preciso com que ele estude bastante. Então a chance percebida por 
ele é que com as horas que gasta estudando (esforço) resultará na aprovação do concurso 
(desempenho), fazendo com que sua motivação para estudar seja elevada. 

Relação desempenho-recompensa: O indivíduo acredita que determinado nível de 
desempenho resultará em alcançar um resultado desejado. Exemplo: Se você acreditar que 
sendo aprovado em um concurso garante o emprego, você ficará mais motivado a se esforçar 
para ser aprovado. Mas se você acreditar que o concurso será uma farsa, pois algumas pessoas 
receberam as respostas antecipadamente, irá fazer com que você fique com pouca ou sem 
nenhuma motivação para estudar. 

Relação recompensas-metas pessoais: No grau em que as recompensas oferecidas pelas 
organizações são atraentes pelas pessoas, satisfazendo as metas ou necessidades pessoais. 
Exemplo: Um estágio no exterior pode ser algo de extremo valor e importância para 
determinada pessoa, enquanto para outra seria algo indesejável, porque significa ficar longe 
da família e de casa. 

A Teoria da Expectativa explica que, pelo fato de muitos funcionários não serem motivados 
dentro da organização, eles acabam só fazendo o mínimo para não perder o emprego.  

 

2.3 MOTIVAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

A partir de estudos feitos através de pesquisa e questionário com funcionários de um banco, 
Gonçalves (2010) pode perceber que o reconhecimento profissional, os benefícios de plano de 
saúde, plano de aposentadoria, vale refeição e as questões salariais são importantes fatores 
motivacionais dentro da organização. Já por outro lado, a forma como estava ocorrendo o 
crescimento profissional dentro daquela instituição financeira foi considerado fator de 
insatisfação, pelo fato de ocorrer dificuldades de comunicação entre os funcionários e os 
superiores.  

Trentin (2007) identificou com a sua pesquisa que o trabalho em equipe, a realização de 
cursos e treinamentos e a satisfação que os clientes sentem por um bom atendimento nas 
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agências são fatores motivacionais dentro da organização. Em se tratando dos fatores que 
proporcionam desmotivação está à cobrança por metas, o desgaste e a sobrecarga do trabalho, 
a falta de funcionários, a não realização de cursos pela organização e o baixo salário. 

A pesquisa de Silva (2014) aborda outra conclusão sobre o assunto, mostrando que a 
motivação dos funcionários de uma organização não se resolve somente com bons salários, 
benefícios e horários flexíveis. A falta de motivação de uma equipe indica que algo não está 
funcionando corretamente dentro da empresa, e para isso é preciso que se faça uma análise 
para descobrir quais são os motivos que estão levando a esse mau funcionamento, dos quais 
poderão ser por uma falta de liderança ou de reconhecimento. 

Ainda segundo Silva (2014) os funcionários que são motivados dentro da organização 
trabalham mais comprometidos, com vontade e garra para melhorar o seu desempenho no 
meio organizacional. Isso faz com que a empresa atinja os seus objetivos com maior 
facilidade, pelo fato de ter uma cooperação de equipe em que ambas saem ganhando.  

Atualmente a gestão das empresas vem buscando novos conhecimentos, inovando sempre e 
trazendo novas idéias e soluções para dentro da organização, tudo isso visando um ambiente 
de trabalho mais produtivo e com uma equipe mais motivada, pois já se foi à época em que se 
motivavam os funcionários somente com retornos salariais e econômicos. Os colaboradores 
estão querendo um ambiente de trabalho mais participativo, onde suas idéias são ouvidas e 
compartilhadas, e que seus esforços sejam reconhecidos por seus líderes (LIMA, TEREZA; 
SOUZA, LUCAS; LIMA, KARLA, 2014). 

Generalizando a discussão, Cunico (2007) destaca que para ter um crescimento profissional 
estando sempre motivado para realizar as tarefas, é preciso primeiramente que o colaborador 
goste da sua profissão, tendo visão estratégica e saiba qual a sua missão dentro daquela 
organização. O caminho para o sucesso nunca será fácil, mas o colaborador que consegue 
perceber isso e for além, sempre estará disposto e motivado para alcançar o seu objetivo. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MÉTODO  

Esta pesquisa consiste em um estudo de caso, que segundo Gil (2007) apud (GERHARDT; 
SILVEIRA, 2009, p. 39): 

Pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida como um 
programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade 
social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada 
situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há 
nela de mais essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o 
objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe.  

Complementando as idéias, Fonseca (2002, p.34) cita que: 

O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que 
procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma 
perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, 
tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do 
investigador. 

Esse estudo também possui uma abordagem quantitativa e qualitativa do problema, onde os 
resultados obtidos constituem um retrato real da população pesquisada. A pesquisa 
quantitativa baseia-se na objetividade, onde sua realidade só poderá ser compreendida através 
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da avaliação de dados em linguagem matemática, que serão recolhidos e analisados por algum 
instrumento de pesquisa (FONSECA, 2002). Já a abordagem qualitativa busca compreender 
de forma detalhada os significados e os temas apresentados pelos entrevistados, ao invés de 
medidas quantitativas de características ou comportamentos (RICHARDSON, 1999). 

3.2 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi feita por um questionário adaptado de Gonçalves (2010), em que as 
questões foram divididas em 3 blocos: no bloco 1 com 6 questões sobre o perfil do 
entrevistado, no bloco 2 com 27 questões específicas sobre a percepção da motivação no local 
de trabalho, onde os funcionários assinalaram as questões em: 1- Discordo Totalmente; 2- 
Discordo Parcialmente; 3- Indiferente; 4- Concordo Parcialmente e 5- Concordo Totalmente.  
E por fim, no bloco 3 o participante expressou sua opinião em 4 questões discursivas em 
relação ao seu local de trabalho. 

3.3 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

A aplicação do questionário foi realizada no mês de Janeiro de 2017. Foram entregues 
pessoalmente a todos os colaboradores das duas Instituições Financeiras, sendo 5 funcionários 
da Instituição ‘‘A” e 12 funcionários da Instituição ‘‘B”, ambas localizadas no Município de 
Conceição do Castelo- ES. Eles tiveram uma semana para devolverem os questionários 
preenchidos, sendo esclarecido a todos os participantes que os dados e as informações 
disponibilizadas seriam confidenciais. 

Após recebidos os questionários dos funcionários das agências, os dados e informações 
obtidos foram colocados em formas de tabelas, que juntamente com base nas Teorias 
Motivacionais possibilitaram os resultados a seguir. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nas informações coletadas através do questionário aplicado em 100% dos 
colaboradores das duas Instituições Financeiras, serão expostos neste tópico os resultados, a 
fim de se chegar aos objetivos da pesquisa. 

4.1 PERFIL DOS COLABORADORES 

Ao analisar a Tabela 1, é possível visualizar que a maioria (64,71%) dos colaboradores dessas 
Instituições Financeiras são do sexo feminino, indicando quase o dobro de predominância  de 
mulheres em relação à homens que trabalham nessas instituições. Esses resultados da 
predominância de mulheres no setor financeiro são contraditórios com as pesquisas de Zacca 
(2011) e Trentin (2007), realizadas no Estado do Rio Grande do Sul, onde constataram que 
entre 70 a 80% dos funcionários das Instituições Financeiras pesquisadas eram do sexo 
masculino. Isso indica que no Município de Conceição do Castelo as mulheres estão 
assumindo importantes funções dentro das Instituições Financeiras, buscando seu espaço na 
sociedade, a sua independência financeira e o desejo de ter uma carreira profissional de 
sucesso. 

Percebe-se que, quanto à idade dos colaboradores, a maioria (cerca de 70 %) possui até 38 
anos e 29,41% possuem mais de 38 anos. Já em relação ao estado civil, a maioria é casado (a) 
ou está em uma união estável, representando cerca de 70 %, em relação aos solteiros (a) e 
separados (a) /viúvo (a) que correspondem a 29,41%. 
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Tabela 1- Perfil dos funcionários das Instituições Financeiras que atuam no Município 
de Conceição do Castelo- ES. 

  Características Frequência % 
    
Gênero Masculino 6 35,29 
 Feminino 11 64,71 
    
Idade 18 – 28 3 17,65 
 29 – 38 9 52,94 
 39 – 48 2 11,76 
 49 – 58 3 17,65 
 59 anos ou mais 0 0 
    
Estado Civil Solteiro (a) 3 17,65 

 
Casado (a) / União 

Estável 12 70,59 

 
Separado (a) / Viúvo 

(a) 2 11,76 
 Outro 0 0 
    
Escolaridade Ensino Médio 2 11,76 
 Superior 9 52,95 
 Especialização 6 35,29 
 Mestrado 0 0 
 Doutorado 0 0 
    
Tempo de Serviço até 5 anos 6 35,29 
 5-10 anos 5 29,42 
 11-15 anos 3 17,65 
 16-20 anos 1 5,88 
 21-25 anos 0 0 
 mais de 25 anos 2 11,76 
    
Cargo que ocupa Agente Comercial 5 29,42 
 Caixa 4 23,54 
 Estagiário 1 5,88 

 
Gerente 

Administrativo 1 5,88 
 Gerente de Agência 2 11,76 

 
Gerente de 

Relacionamento 1 5,88 
 Técnico Bancário 2 11,76 
 Tesoureiro 1 5,88 
Fonte: O autor 

Na questão de escolaridade, mais da metade (52,95%) dos colaboradores possuem ensino 
superior, enquanto 35,29% além de terem feito o ensino superior, já possuem uma 
especialização. Isto revela que os funcionários estão querendo se qualificar cada vez mais, 
para atuar em sua função da melhor forma possível, usando seus conhecimentos adquiridos 
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em prol de seu crescimento profissional. Ou então, indica que está sendo necessário cada vez 
mais se qualificar para conquistar um espaço no mercado de trabalho. 

Em relação ao tempo de serviço (Tabela 1), percebe-se que, cerca de 64,71 % dos 
funcionários já trabalham até 10 anos nas instituições, enquanto 35,29% já possuem de 11 
anos ou mais de tempo de serviço, indicando que a maioria dos funcionários trabalha há 
pouco tempo nessas Instituições Financeiras. 

Os cargos existentes são de diversas funções, o que torna a pesquisa ainda mais rica, com a 
diversidade do ponto de vista de cada funcionário de determinada área, como é a sua visão 
sobre os fatores motivacionais e desmotivacionais em seu ambiente de trabalho. 

 

4.2 SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

Considerando a satisfação no trabalho dos colaboradores das Instituições Financeiras desse 
estudo, verificou-se que tanto os colaboradores da Instituição A, quanto os colaboradores da 
Instituição B estão satisfeitos com as atividades que realizam, representando uma 
porcentagem muito elevada em torno de 80% para A, e 58,33% para B que concordam 
totalmente com essa questão. Não houve funcionário que discordasse ou se mostrasse 
indiferente quanto à satisfação com a atividade desempenhada (Tabela 2).  

Nesse contexto, é fundamental ressaltar que para o sucesso do empreendimento e a qualidade 
de vida dos colaboradores é importante manter a satisfação dos funcionários, e de forma 
contínua buscar ampliar esse número de pessoas satisfeitas na equipe.  

Segundo Tortorette (2010) funcionários que estão satisfeitos com o trabalho, sendo 
respeitados e reconhecidos pelo papel que exercem, tornam-se parceiros das organizações, 
indo além de suas obrigações para fazer com que a empresa cresça e desenvolva. 

Tabela 2- Manifestações de satisfação dos funcionários, quanto a sua realização pessoal 
e quanto à percepção da importância de suas atividades para as instituições. 

Perguntas Instituição A % Instituição B % 
     

As atividades 
que realizo me 
dão satisfação. 

Concordo Parcialmente = 1 
 

Concordo Totalmente = 4 

20 
 

80 

Concordo Parcialmente = 5 
 

Concordo Totalmente = 7 

41,67 
 

58,33 
     

Percebo que 
as atividades 
que realizo 

são 
importantes 

para a 
Instituição. 

 
 

Concordo Parcialmente = 1 
 

Concordo Totalmente = 4 
 
 
 
 
 

20 
 

80 

Concordo Totalmente = 12 100 

Fonte: O autor 

Quando questionados se percebem que as atividades que realizam são importantes para a 
Instituição, os funcionários dessas organizações A e B concordam com esse tópico. Sendo 
esse um aspecto de grande relevância no quesito relacionamento empresa-empregado. 
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Segundo a Teoria de Maslow, as questões anteriores se referem às necessidades de estima das 
pessoas, onde o funcionário se auto avalia, sentindo uma maior satisfação e realização por 
trabalhar em uma função que lhe faça bem, e percebe que a sua colaboração é importante para 
o crescimento da organização (CHIAVENATO, 2011). As declarações dos colaboradores 
demonstram a importância da satisfação e reconhecimento. 

Merece destacar nesse quesito o registro de funcionários das duas instituições: 

“Gosto do que faço, e minha empresa também me motiva” (Participante Instituição A). 

“Sou reconhecido pelo trabalho que exerço” (Participante Instituição B). 

 

4.3 SALÁRIO E DESEMPENHO PROFISSIONAL 

Tabela 3- Salários dos funcionários e desempenho como fator de ascensão profissional. 

Perguntas Instituição A % Instituição B % 
     

Esta Instituição 
Financeira é 
uma grande 

empresa para 
se trabalhar. 

Concordo Parcialmente = 1 
 

Concordo Totalmente = 4 

20 
 

80 

Concordo Totalmente = 12  100 

     
Sinto-me 

motivado a 
ocupar cargos 

mais altos. 

Concordo Parcialmente = 5 100 Concordo Parcialmente = 6 
 

Concordo Totalmente = 6 

50 
 

50 

     
O salário que 

recebo é 
suficiente para 

minha 
manutenção. 

Concordo Parcialmente = 3 
 

Concordo Totalmente = 2 

60 
 

40 

Concordo Parcialmente = 3 
 

Concordo Totalmente = 9 

25 
 

75 

     
Em minha 

agência o bom 
desempenho é 
fator relevante 
para a ascensão 

profissional. 

Concordo Parcialmente = 3 
 

Concordo Totalmente = 1 
 

Indiferente = 1 

60 
 

20 
 

20 

Concordo Parcialmente = 2 
 

Concordo Totalmente = 9 
 

Indiferente = 1 

16,67 
 

75 
 

8,33 

     
Recebo salário 
compatível com 

a função que 
exerço. 

Concordo Parcialmente = 3 
 

Concordo Totalmente = 1 
 

Indiferente = 1 

60 
 

20 
 

20 

Concordo Parcialmente = 5 
 

Concordo Totalmente = 7 

41,67 
 

58,33 

Fonte: O autor 

Considerando a concordância parcial (20%) ou total (80%) dos funcionários da Instituição A, 
e a totalidade dos funcionários da Instituição B quando foram questionados se a Instituição 
Financeira em que estão vinculados é uma grande empresa para se trabalhar (Tabela 3), 
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percebe-se que os colaboradores consideram que ambas as Instituições são empresas ideais 
para o exercício da atividade profissional. 

Ao serem questionados se sentiam motivados a ocupar cargos mais altos pode-se verificar 
uma maior determinação com relação à motivação dos funcionários da Instituição B, em que 
50% concordaram totalmente com a afirmativa e os demais parcialmente se sentiram 
motivados a ocuparem cargos de maiores destaques do que os ocupados atualmente. Já na 
Instituição A todos manifestaram concordar parcialmente com essa possibilidade (Tabela 3). 

A relevância desse resultado pode ser constatada pela Teoria da Expectativa de Vroom, onde 
afirma que o funcionário irá trabalhar mais motivado quando acreditar que o seu esforço gasto 
no trabalho, levará a uma boa avaliação de desempenho; e com essa boa avaliação terá 
recompensas organizacionais que irão satisfazer suas metas pessoais (ROBBINS, 2000). 

Com a análise feita com relação ao salário recebido, pode-se perceber que na Instituição B 
75% dos funcionários acreditam que ele é suficiente para o seu sustento, enquanto na 
Instituição A o número é bem inferior com cerca de 40%. O que podemos deduzir é que na 
Instituição B o valor do salário consegue manter as despesas dos colaboradores, já para A o 
salário não atende por completo as despesas dos funcionários. 

Quando questionados se em sua agência o bom desempenho é fator relevante para ascensão 
profissional, 9 pessoas (75%) de B concordaram totalmente, e 3 pessoas (60%) de A 
concordaram parcialmente (Tabela 3). Indicando que segundo à percepção dos funcionários, 
em uma agência o desempenho é muito relevante para o crescimento profissional, enquanto 
na outra o desempenho só é em parte relevante, havendo a interferência de outros fatores. 
Essa questão aborda a Relação desempenho- recompensas, propostas por Vroom, onde o 
indivíduo acredita que determinado nível de desempenho resultará em alcançar um resultado 
desejado (ROBBINS, 2000). 

No quesito salário compatível com a função, visualizamos  na Instituição B que os salários dos 
colaboradores estão sendo compatível com a sua função, enquanto para os funcionários da 
Instituição A, cerca de 60% diz que concordam só em parte com essa questão. Isso mostra que 
o salário está sendo adequado e mais valorizado para os colaboradores da Instituição B. 
Podemos relacionar isso à Relação recompensas- metas pessoais da Teoria de Victor Vroom, 
em que as recompensas oferecidas pelas organizações são atraentes pelas pessoas, quando 
satisfazem as metas ou necessidades pessoais (ROBBINS, 2000). 

 

4.4 PERCEPÇÃO DE RECONHECIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 

De acordo com a Tabela 4, podemos verificar que na Instituição A o trabalho e a dedicação 
dos colaboradores podem ser considerados satisfatórios para eles, uma vez que a maioria 
concorda que são reconhecidos pelos seus colegas de trabalho e seus superiores. Já na 
Instituição B o resultado se iguala em 50% que concordam totalmente, e os outros 50% 
consideram que às vezes ou parcialmente seu trabalho é reconhecido. Isso é um fator de 
extrema importância dentro da organização, pois funcionários que são reconhecidos pelo 
trabalho que fazem se tornam mais produtivos, criativos e motivados, tornando-se capazes de 
solucionar problemas e criar novas ferramentas para a empresa.  

Uma das atitudes que os gestores devem colocar em prática nas organizações em busca de 
resultados satisfatórios é com relação ao reconhecimento profissional dos colaboradores, pois 
ao obter esse reconhecimento, a tendência é que o colaborador se sinta mais motivado e 
proativo. Desse modo se todos os funcionários forem reconhecidos pelo trabalho que 
desempenham na organização, a equipe irá contar com um “time” disposto a encarar desafios 
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e superar obstáculos, produzindo com maior eficiência e provocando consequentemente o 
crescimento da organização (MARQUES, 2016). 

Podemos relacionar o reconhecimento do trabalho como uma fonte de motivação para os 
colaboradores. Inserido na pirâmide de Maslow como as necessidades de estima, onde a 
capacidade de uma boa realização do trabalho por parte dos colaboradores é bem vista e 
prestigiada tanto por si próprio, como pelos demais parceiros de sua rede de relacionamentos 
no meio organizacional. Em paralelo a isso, para Herzberg o reconhecimento profissional é 
visto como um Fator de motivação ou Intrínseco, pois quando bem adequado gera satisfação 
aos colaboradores (ROBBINS, 2000). 

Com relação à questão do feedback, podemos perceber que esse quesito está sendo pouco 
trabalhado em ambas as Instituições, pois a porcentagem de funcionários que recebem um 
bom feedback em A (40%) e B (41,67%) não chegam nem a metade do número de 
funcionários de cada Instituição. Essas respostas levantam uma possível dificuldade na 
comunicação interna entre os gestores e os colaboradores. Nesse contexto, é preciso que as 
instituições comecem a avaliar o quanto têm adotado esse procedimento, ou a forma com que 
têm atuado nesse sentido, visando passar um bom feedback aos seus colaboradores, para que 
assim eles possam aprimorar suas capacidades e talentos, descobrir novas habilidades, 
identificar seus pontos fortes e fracos que precisam ser aperfeiçoados ou melhores 
trabalhados. Assim a empresa irá desenvolver e promover melhorias contínuas em seus 
colaboradores (MARQUES, 2014). 

Tabela 4- Reconhecimento e Feedback do trabalho. 

Perguntas Instituição A % Instituição B % 
     

O meu 
trabalho e 

minha 
dedicação são 
reconhecidos 
pelos colegas. 

Concordo Parcialmente = 1  
 

Concordo Totalmente = 3  
 

Indiferente = 1 

20 
 

60 
 

20 

Concordo Parcialmente = 6 
 

Concordo Totalmente = 6 
 
 

50 
 

50 

     
O meu 

trabalho e 
minha 

dedicação são 
reconhecidos 

por meus 
superiores. 

Concordo Parcialmente = 1   
 

Concordo Totalmente = 3 
 

Discordo Parcialmente = 1 

20 
 

60 
 

20 

Concordo Parcialmente = 5   
 

Concordo Totalmente = 6 
 

Indiferente = 1 

41,67 
 

50 
 

8,33 

     
Recebo 

feedback da 
qualidade do 
meu trabalho. 

Concordo Parcialmente = 1  
 

Concordo Totalmente = 2 
 

Indiferente = 1 
 

Discordo Parcialmente = 1 
 

20 
 

40 
 

20 
 

20 

Concordo Parcialmente = 5  
 

Concordo Totalmente = 5 
 

Indiferente = 1 
 

Discordo Parcialmente = 1 
 

41,67 
 

41,67 
 

8,33 
 

8,33 
 

Fonte: O autor 
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4.5 CRESCIMENTO PROFISSIONAL, DESEMPENHO E VALORIZAÇÃO DO 
TRABALHO, ALIADO A INTEGRAÇÃO DA EQUIPE E O CLIMA ORGANIZACIONAL 

Tabela 5- Crescimento Profissional, Desempenho e Valorização do Trabalho, aliado a 
uma integração na equipe e um clima organizacional agradável. 

Perguntas Instituição A % Instituição B % 
     

Percebo que 
existem 

oportunidades 
para 

crescimento 
dentro dessa 
Instituição 
Financeira. 

Concordo Parcialmente = 2 
 

Concordo Totalmente =2 
 

Indiferente = 1 

40 
 

40 
 

20 

 Concordo Parcialmente = 2 
 

Concordo Totalmente = 9 
 

Indiferente = 1 

16,67 
 

75 
 

8,33 

     
O bom 

desempenho é 
reconhecido 

publicamente 
em minha 
agência. 

Concordo Parcialmente = 1 
 

Concordo Totalmente = 3 
 

Indiferente = 1 

20 
 

60 
 

20 

Concordo Parcialmente = 3 
 

Concordo Totalmente = 5 
 

Indiferente = 3 
 

Discordo Totalmente = 1 

25 
 

41,67 
 

25 
 

8,33 
     

Meu trabalho é 
valorizado. 

Concordo Parcialmente = 2 
 

Concordo Totalmente = 2 
 

Indiferente = 1 

40 
 

40 
 

20 

Concordo Parcialmente = 5 
 

Concordo Totalmente = 7 
 
 

41,67 
 

58,33 

     
Existe 

integração na 
equipe que 
trabalho. 

Concordo Parcialmente = 1 
 

Concordo Totalmente = 4 
 
 

20 
 

80 

Concordo Parcialmente = 6 
 

Concordo Totalmente = 5 
 

Discordo Parcialmente = 1 
 
 

50 
 

41,67 
 

8,33 

A minha 
agência tem um 

clima de 
trabalho 

agradável. 

Concordo Totalmente = 5 100 Concordo Parcialmente = 6  
 

Concordo Totalmente = 4 
 

Indiferente = 1 
 

Discordo Parcialmente = 1 
 

50 
 

33,34 
 

8,33 
 

8,33 

Fonte: O autor 

Na Tabela 5 verifica-se que os colaboradores percebem que existem oportunidades de 
crescimento em ambas as Instituições A e B, com apenas 1 funcionário de cada Instituição 
que mostrou-se indiferente com relação à essa questão. Atrelado a isso, verifica-se uma baixa 



14 

 

média de funcionários da Instituição B que concordaram totalmente que o bom desempenho é 
reconhecido publicamente em sua agência, e uma alta média de B que concordaram que o seu 
trabalho é bem valorizado dentro da Instituição.  

Nesse contexto é fundamental ressaltar que o crescimento, o bom desempenho e a valorização 
do trabalho estão relacionados às necessidades de autorrealização defendidas por Maslow e 
aos fatores motivacionais ou intrínsecos de Herzberg, pois para ambos os autores, quando 
esses fatores são ótimos, eles irão gerar uma maior satisfação e motivação no individuo, 
ajudando-os na realização de seu próprio potencial, para que assim consigam o que desejam 
ser e o que gostam de fazer (CHIAVENATO, 2011; ROBBINS, 2000). 

Com relação à questão sobre a existência de integração na equipe de trabalho, cerca de 80% 
dos funcionários da Instituição A concordaram totalmente que existe, enquanto na Instituição 
B o número que concordaram totalmente é inferior, com cerca de 41,67% (Tabela 5). Com 
isso, percebe-se a necessidade de que a gestão da Instituição B tome algumas providências, e 
crie canais de comunicação para integrar sua equipe, pois um grupo integrado significa 
melhores resultados. E para promover essa integração é importante que os funcionários 
possam opinar para expor seus problemas e dar sugestões aos seus líderes. Podemos 
relacionar essa questão com as necessidades sociais presentes na pirâmide de Maslow, onde é 
necessário manter relações humanas com harmonia, fazendo com que o colaborador sinta-se 
parte integrante de um grupo (CHIAVENATO, 2011). 

Quando questionados se a agência possui um clima de trabalho agradável, os funcionários da 
Instituição A foram unânimes em concordar totalmente com a questão (100%), enquanto na 
Instituição B (50%) concordaram parcialmente, tendo os outros (50%) divididos em 
funcionários que não estão tão satisfeitos com o clima de trabalho e/ou não quiseram opinar. 
As respostas demonstram certa insatisfação no clima de trabalho da Instituição B. Para isso é 
preciso que o gestor faça uma avaliação com os colaboradores, a fim de encontrar aspectos 
que possam melhorar esse clima de trabalho desagradável. 

 

4.6 RELACIONAMENTO, OPORTUNIDADES DE CARREIRA E ASCENSÃO 
PROFISSIONAL 

Ao analisar a Tabela 6, é possível visualizar resultados satisfatórios em ambas as Instituições 
no quesito relacionamento dos colaboradores com os colegas de equipe e seus superiores. Pois 
nas 2 questões sobre possuir bom relacionamento os resultados foram os mesmos, em que 
todos os funcionários da Instituição A disseram possuir, e na Instituição B a grande maioria 
(75%) concordou totalmente que possui um bom relacionamento com os colegas e superiores, 
tendo somente 2 pessoas que concordaram em partes e 1 pessoa que mostrou-se indiferente 
em ambas as questões. 

Podemos relacionar essas 2 questões com as necessidades sociais de Maslow, pelo fato de que 
um bom relacionamento e a amizade são importantes forças motivacionais dentro do 
comportamento humano, além de suprir a necessidade de integração social e estima. 
Vinculado a isso, também podemos analisar essas questões aos Fatores de Higiene ou 
extrínsecos de Frederick Herzberg, no qual o relacionamento interpessoal quando é bem 
trabalhado com a equipe, evitam a insatisfação dos empregados (ROBBINS, 2000). 

Quando questionados sobre oportunidades de crescimento com cursos e treinamentos, a 
maioria dos colaboradores em ambas as Instituições A e B foram totalmente favoráveis, com 
(60%) em A, e (83,33%) em B, tendo apenas dois funcionários de cada Instituição que 
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concordaram só em partes, não havendo quem discordasse ou se mostrasse indiferente à essa 
questão (Tabela 6). 

Esses resultados são uniformes com os achados pela pesquisa de Gonçalves (2010), em que 
podemos relacionar as oportunidades de crescimento aos motivos externos, no qual são 
estímulos oferecidos pelo ambiente, em que o indivíduo busca despertar interesse para 
satisfazer suas necessidades e recompensas (MAXIMIANO, 2011). 

Podemos também analisar os resultados da questão sobre oportunidades de crescimento com 
cursos e treinamentos a partir da Teoria da Expectativa de Vroom, onde afirma que o 
funcionário irá trabalhar mais motivado quando acreditar que o seu esforço gasto no trabalho, 
levará a uma boa avaliação de desempenho; e com essa boa avaliação terá recompensas 
organizacionais que irão satisfazer suas metas pessoais (ROBBINS, 2000). 

Tabela 6- Relacionamento, Oportunidades de Carreira e Ascensão Profissional.  

Perguntas Instituição A % Instituição B  % 
     

Possuo bom 
relacionamento 

com meus 
colegas de 
trabalho. 

Concordo Totalmente = 5 100 Concordo Parcialmente = 2 
 

Concordo Totalmente = 9 
 

Indiferente = 1 

16,67 
 

75 
 

8,33 
     

Possuo bom 
relacionamento 

com meus 
superiores. 

Concordo Totalmente = 5 100 Concordo Parcialmente = 2 
 

Concordo Totalmente = 9 
 

Indiferente = 1 

16,67 
 

75 
 

8,33 
     

Tenho 
oportunidades 
de crescimento 

(cursos, 
treinamentos) 

em minha 
agência. 

Concordo Parcialmente = 2 
 

Concordo Totalmente = 3 

40 
 

60 

Concordo Parcialmente = 2 
 

Concordo Totalmente = 10 
 
 

16,67 
 

83,33 

     
A forma como 

ocorre à 
ascensão 

profissional é 
justa. 

Concordo Parcialmente = 4 
 

Concordo Totalmente = 1  
 
 

80 
 

20 

Concordo Parcialmente = 5 
 

Concordo Totalmente = 5 
 

Indiferente = 2 

41,67 
 

41,67 
 

16,66 
Fonte: O autor 

Com relação à análise da forma de como está ocorrendo à ascensão profissional, podemos 
perceber que em nenhuma das duas Instituições os funcionários estão altamente satisfeitos, 
tanto que na Instituição A o número é mínimo (20%) que concorda totalmente com essa 
questão, e pela Instituição B onde a concordância não chega nem a metade (41,67%). Com 
isso é necessário que os gestores dessas duas Instituições Financeiras criem ferramentas, 
como planos de cargos e salários, na qual a empresa irá classificar os seus colaboradores de 
acordo com suas aptidões e talentos, adotando uma política de remuneração adequada com a 
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função desempenhada. E com isso buscando deixar claro para os colaboradores quais são as 
regras de ascensão profissional e as políticas salariais da empresa. 

 

4.7  TEMPO DE TRABALHO ALIADO À COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS 
DECISÕES DA INSTITUIÇÃO 

Ao analisar a Tabela 7, é possível visualizar que a maioria dos funcionários das instituições A 
e B concordaram totalmente que poderiam se manifestar com opiniões/sugestões a respeito do 
seu trabalho, tendo apenas 1 funcionário de A e 5 funcionários de B que concordaram 
somente em partes com essa questão. Isso mostra resultados satisfatórios, que podem ser 
aperfeiçoados e melhorados a fim de englobar todos os membros de cada Instituição. A 
empresa deverá ouvir de seus colaboradores suas ideias, opiniões e sugestões de melhorias, a 
fim de criar decisões que sejam compartilhadas e benéficas para toda a equipe e para toda a 
Instituição. Uma forma de o gestor ter um contato maior com as opiniões e sugestões de seus 
colaboradores é fazendo reuniões periódicas com seus funcionários, compartilhando as 
experiências que irão servir para o gestor tomar suas decisões dentro da Instituição. 

Ao serem questionados sobre a compatibilidade entre o tempo de trabalho e o volume de 
serviço, em ambas as Instituições houve um maior número de colaboradores que relataram 
haver compatibilidade, (60%) para A e (58,33%) para B. O que podemos deduzir, é que 
ambas as Instituições não estão sobrecarregando as tarefas dos colaboradores. 

Com relação à pergunta se a comunicação é saudável entre funcionários e superiores, a 
maioria (60%) dos funcionários de A concordaram que sim, tendo apenas 1 funcionário que 
discordou, enquanto na Instituição B menos da metade dos colaboradores concordaram 
totalmente à questão, tendo 1 pessoa que não quis opinar. 

Essas respostas podem ser comparadas com a questão do recebimento de feedback visto que 
os resultados foram bem parecidos, indicando uma possível dificuldade na comunicação 
interna dentro da Instituição B. E uma das formas propostas por Robbins (2000) para 
desenvolver habilidades a fim de se ter uma comunicação eficaz dentro da organização, é o 
gestor passar um bom feedback sobre o desempenho de seus colaboradores. 

Segundo Robbins (2000, p.423) “comunicação envolve a transferência de significado de uma 
pessoa para outra. Assim, se não houve nenhuma transmissão de informação ou ideias, a 
comunicação não aconteceu”. Portanto a comunicação é feita através de um emissor que irá 
transmitir a mensagem, e o receptor que vai compreendê-la.  

Podemos relacionar essa questão aos fatores extrínsecos de Herzberg, pois uma boa 
comunicação entre gestores e colaboradores contribui para um bom relacionamento 
interpessoal, evitando a insatisfação dos colaboradores (ROBBINS, 2000). 

Quando questionados se as decisões relacionadas ao ambiente de trabalho contam com a 
participação dos funcionários (Tabela 7), é possível visualizar que 80% dos funcionários da 
Instituição A mostraram-se favoráveis a questão, não tendo nenhum colaborador que marcou 
indiferente ou discordou, sendo esse, um resultado gratificante e satisfatório para a agência, 
uma vez que os funcionários de A são ouvidos e suas propostas contribuem para as decisões 
da empresa. Contrariamente, na Instituição B os resultados mostram diferentes opções de 
escolha, com duas pessoas que marcaram indiferente, uma discordou em partes, e menos da 
metade (33,34%) concordaram totalmente com a questão. Podemos deduzir que a Instituição 
B possui um estilo de liderança mais autocrática, em que o líder decide e fixa as diretrizes, 
impondo suas ordens com pouca ou sem nenhuma participação do grupo (CHIAVENATO, 
2011). 
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O interessante seria a Instituição B criar uma gestão participativa, buscando envolver os 
colaboradores nos objetivos e resultados da empresa, a fim de gerar uma melhor qualidade no 
trabalho e um aumento de produtividade em todas as funções organizacionais (SILVEIRA, 
2009). Com isso, o colaborador que perceber que a sua ideia está sendo usada para criar 
decisões na empresa, irá sentir-se um integrante desse processo, fazendo com que ele dedique 
sempre o máximo para aumentar a sua produtividade e os seus resultados (OLIVEIRA, 2008). 

Tabela 7- Tempo de trabalho aliado à comunicação e participação dos funcionários nas 
decisões da Instituição. 

Perguntas Instituição A % Instituição B % 
     

Posso me 
manifestar 

quando tenho 
opiniões/sugestões 

a respeito do 
trabalho. 

Concordo Parcialmente = 1 
 

Concordo Totalmente = 4 

20 
 

80 

Concordo Parcialmente = 5 
 

Concordo Totalmente = 7 

41,67 
 

58,33 

     
O tempo de 
trabalho e o 
volume de 

serviços são 
compatíveis. 

Concordo Parcialmente = 2 
 

Concordo Totalmente = 3 

40 
 

60 

Concordo Parcialmente = 5 
 

Concordo Totalmente = 7 

41,67 
 

58,33 

     
A comunicação é 

canal aberto 
entre 

funcionários e 
superiores. 

Concordo Parcialmente = 1 
 

Concordo Totalmente = 3 
 

Discordo Parcialmente = 1 

20 
 

60 
 

20 

Concordo Parcialmente = 6 
 

Concordo Totalmente = 5 
 

Indiferente = 1 

50 
 

41,67 
 

8,33 
     

As decisões 
relacionadas ao 

ambiente de 
trabalho contam 

com a 
participação dos 

funcionários. 

Concordo Parcialmente = 1 
 

Concordo Totalmente = 4 

20 
 

80 

Concordo Parcialmente = 5 
 

Concordo Totalmente = 4 
 

Discordo Parcialmente = 1 
 

Indiferente = 2 

41,67 
 

33,34 
 

8,33 
 

16,66 
Fonte: O autor 

4.8 INCENTIVOS E IMAGEM DA INSTITUIÇÃO 

Ao analisar a Tabela 8, é possível visualizar que a totalidade dos funcionários de ambas as 
Instituições, consideram os incentivos como plano de saúde, plano de aposentadoria e vale 
refeição como importantes fatores motivacionais. Esses resultados foram extremamente 
parecidos com o encontrado pela pesquisa de Gonçalves (2010).  

Um funcionário que tenha plano de saúde irá sentir-se mais seguro, pois contará com 
assistência médica a qualquer momento que precisar. Do mesmo modo tendo um plano de 
aposentadoria, faz com que o colaborador tenha uma vida mais tranquila assim que aposentar. 
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Esses fatores motivam e satisfazem as necessidades de segurança dos colaboradores vista na 
pirâmide de Maslow (CHIAVENATO, 2011). 

Tabela 8- Incentivos e Imagem da Instituição. 

Perguntas Instituição A % Instituição B % 
     

Os incentivos 
como plano de 
saúde, plano de 
aposentadoria, 
vale refeição 

são 
importantes 
para mim. 

Concordo Totalmente = 5 100 Concordo Totalmente = 12 100 

     
Minha 

motivação com 
a Instituição é 

aumentada 
pelos incentivos 

dados em 
cursos de 

Graduação e 
Pós-

Graduação. 

Concordo Parcialmente = 2 
 

Concordo Totalmente = 1 
 

Discordo Parcialmente = 1 
 

Indiferente = 1 

40 
 

20 
 

20 
 

20 

Concordo Parcialmente = 3 
 

Concordo Totalmente = 6 
 

Discordo Totalmente = 1 
 

Indiferente = 2 

25 
 

50 
 

8,33 
 

16,67 

     
O funcionário é 

incentivado 
pela Instituição 
a desenvolver 

suas 
competências. 

Concordo Parcialmente = 3 
 

Concordo Totalmente = 2 
 

60 
 

40 

Concordo Parcialmente = 3 
 

Concordo Totalmente = 9 
 

25 
 

75 

     
A imagem e o 
prestígio que 

essa Instituição 
possui é um 

fator 
motivador. 

Concordo Parcialmente = 3 
 

Concordo Totalmente = 2 
 

60 
 

40 

Concordo Totalmente = 12 100 

Fonte: O autor 

Na questão sobre a motivação com a Instituição é aumentada pelos incentivos dados em 
cursos de Graduação e Pós-Graduação (Tabela 8), observa-se que em ambas as Instituições, 
os resultados mostraram diferentes pontos de vistas dos colaboradores, já que na Instituição A 
20% concordou que os cursos servem como geradores de motivação, tendo apenas um 
colaborador que discordou em partes e um que mostrou-se indiferente. Por outro lado, na 
Instituição B 50% concordou que os cursos servem como formas de incentivos, tendo uma 
pessoa que discordou totalmente e duas pessoas mostraram-se indiferentes a questão. 
Podemos relacionar os incentivos com cursos de Graduação e Pós-Graduação aos motivos 
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externos, no qual são estímulos oferecidos pelo ambiente, em que o indivíduo busca despertar 
interesse para satisfazer suas necessidades e recompensas (MAXIMIANO, 2011). 

Com relação se o funcionário é incentivado pela Instituição a desenvolver suas competências, 
podemos perceber resultados não muito satisfatórios na Instituição A, pelo fato de nem a 
metade dos colaboradores terem concordado totalmente com a questão. Já na Instituição B o 
número de concordância total foi de 75%, e de concordância parcial foi de 25%, não tendo 
nenhuma pessoa que discordou ou manifestou-se indiferente. Esses resultados podem ser 
melhores trabalhados e aperfeiçoados para se chegar a concordância absoluta de todo o grupo 
nas duas Instituições. Um modo interessante de incentivar os funcionários a desenvolver as 
suas competências é implantando a chamada gestão por competências, que se resume de 
acordo com Leme (2005) apud Casanova (2013, p.22) “em um processo de conduzir os 
colaboradores para atingirem as metas e os objetivos da organização através de suas 
competências técnicas e comportamentais”. 

Sobre a questão de considerar a imagem e o prestígio da Instituição um fator motivador 
(Tabela 8), podemos perceber que em ambas as Instituições os resultados foram satisfatórios, 
sem nenhuma pessoa que tenha discordado ou mostrado indiferente, sendo que na Instituição 
A 40% mostraram-se favoráveis e o restante (60%) são favoráveis em partes, enquanto na 
Instituição B todos os colaboradores estão favoráveis que a imagem e o prestígio que a sua 
instituição possui é um fator motivador. Podemos relacionar essa questão com as 
necessidades sociais de Maslow, pois se referem ao fato do indivíduo pertencer e participar de 
um grupo (CHIAVENATO, 2011). Atrelado a isso, percebemos outro fator motivador que é o 
reconhecimento da Instituição, fator este considerado como intrínseco por Herzberg, pois 
geram satisfação na equipe (ROBBINS, 2000). 

 

4.9 ASPECTOS DA MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO DIÁRIO DOS 
COLABORADORES 

Quando questionados: “Você se sente motivado a trabalhar diariamente? Por quê?”. Os 
resultados dos colaboradores de A mostram que eles estão motivados a trabalhar diariamente, 
pois a Instituição é uma empresa sólida, que motiva a equipe, sendo gratificante trabalhar 
nela. Enquanto para os colaboradores de B, mostram que também estão motivados a trabalhar 
diariamente, pelo fato da empresa possuir uma boa imagem e prestígio e dar treinamento aos 
funcionários; de gostarem da função que exercem; de compartilhar conhecimentos e 
experiências diariamente; de ganhar cada dia novos aprendizados para passar um melhor 
atendimento aos clientes e de serem reconhecidos pelo trabalho desempenhado. 

Quando questionados: “Cite alguns aspectos que lhe trazem satisfação no trabalho”. As 
respostas dos funcionários de A, foram: Bom relacionamento com os colegas de trabalho e 
clientes; os desafios diários de estar sempre melhorando o desempenho; o alcance dos 
objetivos traçados e o conjunto de benefícios.  

Já na Instituição B, os motivos destacados foram: Companheirismo; respeito; reconhecimento 
profissional; igualdade; salário; valorização do trabalho prestado; cooperativismo; benefícios; 
conhecimentos; proatividade; plano de carreira; metas alcançadas; deixar o cliente satisfeito 
por um bom atendimento; imagem da empresa e interação e participação nas atividades dos 
colegas. 

Quando questionados sobre “Que aspectos lhe trazem insatisfação no trabalho”. As 
respostas dos funcionários de A, foram: Insatisfação com o mercado de trabalho; pouca 
valorização do trabalho e trabalhar sozinho na função de Caixa. Já na Instituição B, as 
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respostas foram: Horário de trabalho fixo e rotineiro; excesso de metas; normas que não são 
estabelecidas e cumpridas e erros que não são reconhecidos.  

Por fim, na última questão foram questionados: “Como você descreveria o seu ambiente de 
trabalho?”. As respostas dos funcionários de A, foram: Um ambiente muito bom para 
trabalhar; receptivo e descontraído, mas sem perder as responsabilidades de cada função. Já 
na Instituição B, as respostas foram: Um ambiente excelente e agradável, que procura manter 
postura e profissionalismo; possui um espaço amplo e tem privacidade para reuniões. 

Merece destacar nesse quesito o registro de 2 funcionários: 

“Amo meu trabalho, um lugar onde eu me sinto feliz” (Participante Instituição B). 

“Ambiente agradável, com boa estrutura física. Empresa comprometida com meu bem-estar. 
Trabalho com motivação e sinto que existe sinergia entre os demais. Meu ambiente de 
trabalho me proporciona aprendizado constante pela partilha de informações e relação direta 
com mercados diversos” (Participante Instituição B). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

A motivação é um tema bastante estudado por vários autores, dentre eles alguns são bem 
conhecidos por suas Teorias como: Maslow, Herzberg, Vroom, dentre outros.  

Considerando essas teorias, ao longo desse trabalho, procurou-se identificar quais os fatores 
organizacionais que influenciam na motivação e desmotivação dos funcionários de duas 
Instituições Financeiras “A” e “B”, do Município de Conceição do Castelo- ES. 

Respondendo ao primeiro objetivo específico proposto no trabalho, os resultados encontrados 
mostram que na Instituição A, os fatores que mais se destacam e estão motivando os 
colaboradores, são: a satisfação na realização das atividades que desempenham; as 
oportunidades de crescimento através de cursos e treinamentos; o bom relacionamento; a 
abertura para o diálogo; a existência de integração na equipe e as disponibilidades de 
benefícios como planos de saúde e de aposentadoria e vale refeição. 

Por outro lado, foram encontrados fatores que podem ser aperfeiçoados pela Instituição A, e 
que no momento estão causando desmotivação nos funcionários. Dentre eles, foram 
destacados: o bom desempenho como não relevante para a ascensão profissional; o salário não 
sendo compatível à função; a falta de recebimento de feedback; a forma como está ocorrendo 
à ascensão profissional que precisa ser aperfeiçoada; o baixo incentivo dado pela instituição 
para o funcionário desenvolver as suas competências, e por fim, poucos incentivos para 
aperfeiçoamento em cursos formais de Graduação e Pós-Graduação. 

Ao analisar os resultados da Instituição B, pode-se constatar que os fatores mais relevantes 
que estão influenciando na motivação dos colaboradores dessa agência são: as atividades 
realizadas serem de suma importância para a organização; o salário ser suficiente para suprir a 
manutenção dos colaboradores; as oportunidades de crescimento através de cursos e 
treinamentos; o bom relacionamento com colegas e superiores; o conjunto de benefícios, e por 
fim a imagem e o prestígio que a Instituição possui. 

Mas nesse caso também foram encontrados aspectos que geram desmotivação dos 
funcionários da Instituição B, dentre os quais se destacam: a falta de recebimento de feedback; 
o bom desempenho não sendo reconhecido publicamente na agência;  a ascensão profissional 
não ocorrendo de forma justa; a dificuldade na comunicação interna entre funcionários e 
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superiores; a não participação dos funcionários nas decisões relacionadas ao ambiente de 
trabalho e o baixo incentivo dado em cursos de Graduação e Pós-Graduação.  

Com relação ao segundo objetivo específico, pode-se verificar que a comunicação com a 
chefia, a participação nas decisões e a integração na equipe estão sendo mais bem trabalhados 
na Instituição A, enquanto o crescimento profissional é mais relevante na Instituição B.  

Relativamente, ao terceiro e último objetivo específico, foi constatado também que em ambas 
as Instituições a dedicação e o trabalho realizado pelos funcionários são reconhecidos por seus 
colegas e superiores, tendo resultados mais expressivos na Instituição A. 

Respondendo a pergunta da pesquisa, foi feito um paralelo entre as duas instituições, 
constatando assim que as oportunidades de crescimento através de cursos e treinamentos; o 
bom relacionamento e o conjunto de benefícios são os fatores que motivam os funcionários 
das Instituições Financeiras do Município de Conceição do Castelo- ES. 

Esses aspectos que estão ocasionando a desmotivação dos funcionários dessas instituições 
deverão ser revisados pela gerência, devendo-se implantar meios, como já exposto no artigo, a 
fim de mudar esse quadro e melhorar o clima motivacional da equipe. Já em contrapartida, as 
duas instituições deverão manter os fatores que estão influenciando na motivação dos seus 
colaboradores, a fim de se ter uma equipe cada vez mais satisfeita para atuar em prol da 
organização, contribuindo assim para um melhor desempenho dos funcionários, de modo a 
conquistar os objetivos organizacionais com maior facilidade. 

Não houve nenhuma limitação durante o transcorrer da pesquisa, pelo fato de todos os 
colaboradores de ambas as instituições terem contribuído com muita disposição e boa vontade 
para o andamento da pesquisa através do preenchimento do questionário. O tema abordado foi 
de fácil compreensão, possuindo diversas teorias que o explicam. Essas por sua vez, são 
encontradas facilmente em livros, sites e revistas. 

Como sugestões para pesquisas futuras propõem-se ampliar o estudo para demais agências 
das duas Instituições Financeiras espalhadas na região serrana, no Estado do Espírito Santo ou 
País. Com isso, poder-se-á comparar os resultados, ampliando o entendimento sobre os 
fatores motivacionais e desmotivacionais para funcionários de grandes centros como capitais 
e regiões metropolitanas. 

Por fim, conclui-se que através da realização desta pesquisa foi possível descobrir em ambas 
as Instituições Financeiras quais os fatores que estão motivando os colaboradores e quais 
estão influenciando na desmotivação dos mesmos, respondendo assim aos objetivos da 
pesquisa. Desse modo, é necessário que a gestão das duas instituições ofereça sempre um 
ambiente de trabalho propício ao bem-estar e a satisfação do colaborador, contribuindo assim 
para melhorar cada vez mais os índices de motivação dos seus funcionários. Por outro lado, é 
preciso que a gestão da empresa verifique os aspectos geradores de insatisfação, para realizar 
melhorias e correções, a fim de provocar e desencadear a motivação na equipe. Ressalta-se 
ainda a necessidade e importância de realizar novas pesquisas, com enfoque em apontar o 
nível de motivação nas organizações, pois esse tema é muito importante e discutido tanto na 
área de gestão de pessoas, quanto na qualidade de vida dentro das organizações. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS 

Este questionário faz parte do meu trabalho de conclusão de curso de administração pela FAVENI- Faculdade 
Venda Nova do Imigrante. Peço sua colaboração, respondendo ao questionário de preferência em casa, com 
sinceridade. Não é necessário identificar-se, somente se quiser. Essa pesquisa busca levantar os fatores de 
motivação e desmotivação no trabalho. 

Conto com sua colaboração. 
Atenciosamente; 
Renan Jubini de Aguiar. 
 
BLOCO 1- PERFIL DO ENTREVISTADO 

1- Sexo: (   ) Masculino      (   ) Feminino 

2- Idade: (   ) 18-28 anos  (   ) 29-38 anos  (   ) 39-48 anos  (   ) 49-58 anos  (   ) 59 anos ou mais 

3- Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado/União Estável    (   ) Separado/ Viúvo    (   ) Outro  

4- Escolaridade: (   ) Ensino Médio    (   ) Superior        (   ) Especialização                                                                                         

   (   ) Mestrado           (   ) Doutorado      

5- Tempo de serviço na Instituição Financeira: (   ) até 5 anos  (   ) 5-10 anos   (   ) 11-15 anos   (   ) 16-20 

anos    (   ) 21-25 anos    (   ) mais de 25 anos 

6- Cargo que ocupa: ___________________________________________________________ 

BLOCO 2- QUESTÕES ESPECÍFICAS                                                                          
 
A seguir, assinale as questões de acordo com a numeração: 
 

1- DISCORDO TOTALMENTE                        4- CONCORDO PARCIALMENTE 

2- DISCORDO PARCIALMENTE                    5- CONCORDO TOTALMENTE 

3- INDIFERENTE 

 QUESTÕES 1 2 3 4 5 

7 As atividades que realizo me dão satisfação.      

8 Percebo que as atividades que realizo são importantes para a Instituição.      

9 Esta Instituição Financeira é uma grande empresa para se trabalhar.      

10 Sinto-me motivado a ocupar cargos mais altos.      

11 O salário que recebo é suficiente para minha manutenção.      

12 Em minha agência o bom desempenho é fator relevante para a ascensão profissional.      

13 Recebo salário compatível com a função que exerço.      

14 O meu trabalho e minha dedicação são reconhecidos pelos colegas.      

15 O meu trabalho e minha dedicação são reconhecidos por meus superiores.      

16 Recebo feedback da qualidade do meu trabalho.      

17 Percebo que existem oportunidades para crescimento dentro dessa Instituição 
Financeira. 

     

18 O bom desempenho é reconhecido publicamente em minha agência.      

19 Meu trabalho é valorizado.      
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20 Existe integração na equipe que trabalho.      

21 A minha agência tem um clima de trabalho agradável.      

22 Possuo bom relacionamento com meus colegas de trabalho.      

23 Possuo bom relacionamento com meus superiores.      

24 Tenho oportunidades de crescimento (cursos, treinamentos) em minha agência.      

25 A forma como ocorre a ascensão profissional é justa.      

26 Posso me manifestar quando tenho opiniões/sugestões a respeito do trabalho.      

27 O tempo de trabalho e o volume de serviços são compatíveis.      

28 A comunicação é canal aberto entre funcionários e superiores.      

29 As decisões relacionadas ao ambiente de trabalho contam com a participação dos 
funcionários. 

     

30 Os incentivos como plano de saúde, plano de aposentadoria, vale refeição são 
importantes para mim. 

     

31 Minha motivação com a Instituição é aumentada pelos incentivos dados em cursos de 
Graduação e Pós-Graduação. 

     

32 O funcionário é incentivado pela Instituição a desenvolver suas competências.      

33 A imagem e o prestígio que essa Instituição possui é um fator motivador.      

 

BLOCO 3- QUESTÕES ESPECÍFICAS 

34- Você se sente motivado a trabalhar diariamente? Por quê? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

35- Cite alguns aspectos que lhe trazem satisfação no trabalho. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

36- Cite alguns aspectos que lhe trazem insatisfação no trabalho. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

37- Como você descreveria o seu ambiente de trabalho? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Adaptado de Gonçalves (2010, p. 45 e p. 46) 

 


