
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

 CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

Ruth Meri dos Santos Belmonte 

 

 

 

 

 

 

 

FATORES MOTIVACIONAIS PARA A VENDA DE PRODUTOS EM 

UMA AGÊNCIA DO BANCO ALFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porto Alegre 

 2010 



 

 

 

Ruth Meri dos Santos Belmonte 

 

 

 

FATORES MOTIVACIONAIS PARA A VENDA DE PRODUTOS EM 

UMA AGÊNCIA DO BANCO ALFA 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Administração da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul como requisito para a 
obtenção do título de bacharel em 
Administração. 
 

Orientadora: Profª. Angela Beatriz Scheffer Garay  

Tutora Orientadora: Profª. Shalimar Gallon 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2010 

 

 



Ruth Meri dos Santos Belmonte 

 

 

FATORES MOTIVACIONAIS PARA A VENDA DE PRODUTOS EM 

UMA AGÊNCIA DO BANCO ALFA 

  

 

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao 
Curso de Graduação em Administração da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul como 
requisito para a obtenção do título de bacharel em 
Administração. 

 

 

 

 

 

Aprovado em 10 de dezembro de 2010.  

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

________________________________________________ 

Profª. Lilian Weber 

 

_________________________________________________ 

Profª. Angela Beatriz Scheffer Garay 

 

 

 

 

 
 
 



AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, por ter iluminado meu caminho, me ensinado a perseverar e ter me permitido 

chegar até aqui; 

Aos meus queridos pais, Aurélio, in memoriam, e Nelma, por terem concedido-me a 

vida e ensinado-me os verdadeiros valores da vida; 

Ao meu esposo José, pelo apoio incondicional de todas as horas, que, com todo o 

amor e carinho, sempre me incentivou a ir em frente e jamais desistir e, ao meu lado, está 

presente há mais de 29 anos, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, nas horas boas e 

nas horas difíceis; 

Às minhas filhas Rebeca, Isadora e Jordana, pela paciência que tiveram nesses quatro 

anos e meio em que precisaram dividir minha atenção com o computador, onde precisei 

sacrificar horas de lazer e convívio com a família em nome de uma realização pessoal; 

À Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por ter me proporcionado a obtenção 

desse título e a todos os professores e tutores, que me ajudaram na construção do 

conhecimento; à Profª Angela Garay, pela ajuda e contribuição para a elaboração de meu 

trabalho; 

À tutora e orientadora Shalimar Gallon, pela paciência e extrema competência na 

condução da tutoria, sempre incansável em suas orientações, sua preocupação e zelo quiseram 

que meu trabalho fosse construído da melhor forma possível; 

Ao Coordenador do Polo de Pelotas, Prof. Rodrigo Serpa, que sempre esteve presente 

nos momentos de angústia da turma, sempre disposto a ajudar, tranqüilizar e incentivar a 

todos, valorizando nosso potencial; 

Aos amigos e colegas de turma, que, em clima de cooperação, souberam trilhar juntos 

essa longa caminhada; 

À boa vontade e disponibilidade dos entrevistados, que em muito contribuíram para a 

realização da pesquisa; 

Finalmente, agradeço, de todo o coração, a todos aqueles que me ajudaram, me 

incentivaram e torceram, para que eu conseguisse alcançar mais esse SONHO. 

 

 

 



RESUMO 
 

 

Num cenário altamente competitivo, com clientes mais exigentes e bem informados, as 
empresas disputam o mercado buscando vantagens através de diferenciais oferecidos. Para 
tanto, precisam estar preparadas, com funcionários qualificados, comprometidos e dedicados, 
com habilidades e atitudes proativas. No setor bancário, não é diferente, pois os bancos 
também precisaram ajustar-se à atual conjuntura. O Banco Alfa, em sua trajetória, precisou 
adaptar-se às mudanças impostas pela globalização, tendo que se tornar ágil e competitivo 
diante de um mercado financeiro, cada vez mais agressivo e, assim, passou a exigir de seus 
funcionários metas de vendas de produtos e serviços, para que a instituição alcance bons 
resultados. Assim, este trabalho teve como objetivo observar os fatores que motivam as 
vendas de produtos e serviços em uma agência do Banco Alfa e também perceber quais são os 
fatores que dificultam e facilitam as vendas. Para isso, foram realizadas entrevistas com um 
roteiro semi-estruturado, com 5 funcionários de ambos os sexos que trabalham diretamente 
com o público e possuem metas individuais a serem cumpridas. Após análise dos dados 
coletados, pôde-se concluir que alguns dos funcionários, embora se sintam pressionados 
diante da cobrança por metas de volumes expressivos, são sabedores de que isso faz parte do 
negócio e a empresa, para sobreviver no mercado, precisa agir dessa maneira. Entretanto, os 
mesmos sentem-se bastante motivados para as vendas por vários fatores, seja por satisfação 
pessoal de realizar bons negócios, seja por possibilidade de ascensão profissional diante do 
desempenho ou pelo próprio desafio que os motiva a alcançar objetivos que, às vezes, 
parecem impossíveis de serem atingidos. A força da marca dos produtos do Banco Alfa, por 
traduzirem confiança, solidez e segurança, também é fator motivador de vendas, pela boa 
aceitação no momento da oferta. Alguns funcionários destacaram outros aspectos relevantes, 
tais como o sentimento de realização, satisfação e gratificação ao venderem produtos 
adequados às necessidades dos clientes.  Assim, este estudo demonstrou que, mesmo diante 
de qualquer pressão existente em relação às vendas, alguns funcionários de uma agência do 
Banco Alfa na cidade de Pelotas (RS) encontram-se motivados, porque reconhecem que, da 
rentabilidade resultante dos bons negócios gerados por eles, depende a viabilidade da agência, 
que por ser parte integrante do Banco reflete no seu resultado geral. Por fim, ainda foi 
ressaltada pelos funcionários a importância do bom relacionamento existente entre a equipe, o 
que favorece a satisfação no trabalho, também ficando evidenciado que o Banco Alfa estimula 
o crescimento profissional, oferecendo oportunidades para aqueles que querem seguir 
carreira.  
          

 

Palavras-chave: Motivação; Venda de Produtos e Serviços; Setor Bancário. 
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INTRODUÇÃO  
 

 
O contexto atual, em que as organizações estão inseridas, é de um cenário altamente 

competitivo, onde as mesmas disputam o mercado de forma acirrada, buscando alcançar 

vantagem competitiva em razão dos diferenciais oferecidos. Essa realidade origina clientes 

mais exigentes do que outrora, em virtude do fácil e rápido acesso às informações. Portanto, 

para atender à demanda e se perpetuarem no mercado, as empresas precisam estar preparadas, 

principalmente, com funcionários qualificados, comprometidos e dedicados, com habilidades 

e atitudes proativas, a fim de obterem destaque no mundo corporativo.  

Nesse ambiente competitivo, observa-se que várias são as ferramentas que as 

empresas dispõem para tornarem-se diferenciadas, embora se saiba que as pessoas 

representam o principal ativo de uma organização sendo essas consideradas a mola propulsora 

responsável pelo sucesso de qualquer empreendimento. Assim, segundo Bohlander, Snell e 

Sherman (2007, p. 9), “a expressão ‘capital humano’ refere-se ao valor econômico, 

conhecimento das habilidades e das capacidades da empresa. Embora o valor desses ativos 

possa não aparecer diretamente no balanço patrimonial de uma empresa, seu impacto no 

desempenho dela é enorme”. Neste contexto, ressalta-se que várias são as práticas que as 

empresas dispõem para tornarem-se diferenciadas através do seu capital humano e uma dessas 

é a motivação dos funcionários. 

Assim, de acordo com o Dicionário Aurélio (1986), tem-se como significado que 

motivação é um conjunto de fatores psicológicos (conscientes ou inconscientes) de ordem 

fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta de um 

indivíduo. Assim, percebe-se que a motivação está instalada no interior das pessoas e requer 

dos líderes sensibilidade interpessoal, não havendo necessidade de que conheçam todos os 

serviços realizados por seus funcionários, mas que os conheçam a fundo. Esse conhecimento 

torna possível a percepção das diferentes necessidades dos indivíduos, considerando também 

as mudanças ocorridas internamente. Observa-se que é através do trabalho que o homem 

reconhece seu valor e, assim, ganha autoestima e, estando satisfeitas essas necessidades, a 

motivação ganha mais força (BERGAMINI, 1997). 

Desse modo, pessoas motivadas, geralmente, trabalham com maior dedicação e 

comprometimento, gerando casos de sucesso. Sabe-se que as primeiras ocorrências de 

sucessos fortalecem a motivação e aumentam os esforços como o desejo de aprimoramento, 

melhoria de seu trabalho e ascensão a maiores níveis hierárquicos dentro de cada profissão 
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(LÉVY-LEBOYER, 1994). Portanto, a motivação gera um maior envolvimento e 

comprometimento das pessoas, à medida que essas perseguem seu desenvolvimento 

profissional, contribuindo de maneira significativa para a eficácia organizacional.   

Assim, percebe-se que a motivação é uma força interna de vital importância para se 

buscar sucesso na vida pessoal e profissional e a satisfação decorrente do êxito nas tarefas 

pode influenciar, de maneira positiva, o comportamento humano. Portanto, quando existe um 

envolvimento maior das pessoas, há uma tendência natural em gerar mais esforço e dedicação 

no trabalho. Dessa maneira, todo o trabalho valorizado e reconhecido leva seu autor a um 

maior comprometimento com a organização, gerando satisfação e mais motivação. Dentro 

desse contexto, um dos grandes desafios da área de recursos humanos é manter seus 

funcionários motivados, seja através do treinamento e desenvolvimento, seja através das 

vantagens, benefícios, reconhecimento e valorização de seu quadro de colaboradores, pois, 

sendo assim, é mais fácil atingir os objetivos e metas estabelecidos. 

Observa-se que a necessidade de motivar os funcionários, inicialmente, se deu nas 

empresas privadas e, posteriormente, passou a ser percebida nos órgãos públicos das 

diferentes esferas, bem como nos bancos estatais que passaram a ser exigidos no tocante a 

apresentar lucratividade. Estes, além de fazerem a intermediação financeira entre os 

poupadores e os tomadores de recursos, estão totalmente voltados para a venda de produtos e 

serviços. Portanto, para a realização dessas vendas e o alcance das metas é fundamental que 

os funcionários estejam envolvidos e motivados. Dessa maneira, pergunta-se: o que motiva 

os funcionários para a realização das vendas de produtos e serviços bancários?  

Para responder essa pergunta, tem-se como objetivo geral identificar os fatores 

motivacionais e analisar qual a sua relação com o sucesso na venda de produtos bancários 

pelos funcionários de uma agência do Banco Alfa, na cidade de Pelotas (RS). Para atingir esse 

objetivo, têm-se como objetivos específicos:    

1. Identificar os fatores motivacionais dos funcionários para a venda de produtos 

bancários;  

2. Levantar a percepção dos funcionários em relação aos produtos; 

3. Levantar a percepção dos funcionários em relação aos fatores facilitadores à 

venda do produto; 

4. Levantar a percepção dos funcionários em relação aos fatores dificultadores à 

venda do produto. 

Com esse estudo, pretende-se levantar os fatores motivacionais que impulsionam os 

funcionários a alcançarem as metas em vendas de produtos e serviços. Também, deverá 
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contribuir para que as organizações saibam como motivar seus funcionários, atingindo, assim, 

seus objetivos estratégicos. Da mesma forma, espera-se que os gestores tenham habilidade 

para saber despertar o potencial motivacional que há no interior de cada indivíduo e 

sensibilidade para detectarem as peculiaridades de cada um de seus colaboradores. Ainda, 

será necessário estabelecer um ambiente motivador, onde o trabalho ocorra com alto grau de 

satisfação e produtividade. 

A seguir, será apresentada a revisão bibliográfica, a qual consiste nas teorias 

motivacionais para a venda de produtos. No capítulo seguinte, serão abordados os 

procedimentos metodológicos, onde será descrita a metodologia, a técnica e o instrumento de 

coleta bem como a técnica de análise de dados utilizada. Em seguida, será apresentada a 

empresa estudada, bem como as análises dos dados levantados a partir das entrevistas. Por 

fim, serão abordadas as considerações finais, sugestões e limitações do trabalho. 



1 FATORES MOTIVACIONAIS PARA A VENDA DE PRODUTOS 
 

 

Este capítulo consiste na apresentação do referencial teórico acerca da motivação e dos 

fatores motivacionais para a venda de produtos.  

 

 

1.1 Motivação 

 

 

Uma das razões pelas quais o mito da motivação se propagou tão facilmente diz 

respeito ao fato de que aquilo que satisfaz a uma necessidade humana, frequentemente, é visto 

como a própria necessidade. De acordo com Archer (1997, p. 24) “um motivo é definido no 

Webster’s
1 como uma necessidade que atua sobre o intelecto, fazendo uma pessoa 

movimentar-se ou agir. Motivação é definida como uma inclinação para a ação que tem 

origem em um motivo (necessidade)”. Assim, percebe-se que há uma interpretação errônea de 

que os motivadores e os fatores de satisfação sejam sinônimos. Pelo contrário, um motivador 

representa uma necessidade, um motivo, enquanto que um fator de satisfação é algo que 

satisfaz uma necessidade. Portanto, uma vez atendida a necessidade, extingue-se o motivo 

(ARCHER, 1997).  

Desse modo, Archer (1997, p. 25) argumenta que a “motivação nasce somente das 

necessidades humanas e não daquelas coisas que satisfazem estas necessidades” e, assim, a 

conclusão a que se chega é de que uma pessoa não pode motivar outra. Na verdade, de acordo 

com o autor, não se pode motivar alguém e sim, satisfazer ou contrassatisfazer suas 

necessidades. Quando se fornece fatores de satisfação a alguém não se trata de motivação, 

mas de satisfação de uma necessidade. Na realidade, o resultado de um fator de satisfação 

reduz a tensão da necessidade, devido ao aumento do nível de satisfação, enquanto  o de um 

fator de contrassatisfação eleva a tensão da necessidade pela redução do nível de satisfação 

(ARCHER, 1997). 

Por outro lado, é possível negar ou privar as pessoas de água, comida, 

reconhecimento, progresso, mas isso é “contrassatisfação” e não “motivação”. 

Contrassatisfazer às necessidades de alguém é diferente de criar uma necessidade em alguém, 

porque, para existir um fator de satisfação, deve haver uma necessidade real oculta a ser 

                                                 
1 Webster’s é o nome de um dicionário online. 
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atendida, assim como, para ocorrer um fator de contrassatisfação, precisa-se de uma 

necessidade real não atendida (ARCHER, 1997). 

Assim, percebe-se que as necessidades não são resultado da satisfação ou insatisfação, 

mas são intrínsecas ao ser humano e emanam do interior de cada um, conforme os objetivos 

individuais (ARCHER, 1997). Essas poderão estar ativas ou escondidas, mas existem pelo 

simples fato da pessoa existir. Existindo as necessidades ativas, através da satisfação ou 

contrassatisfação, pode-se alterar sua intensidade, sendo possível ativar aquelas necessidades 

escondidas, porém, não se consegue manifestar necessidades que não existam (ARCHER, 

1997). Dessa forma, se as necessidades motivam o comportamento humano, não sendo 

possível criar necessidades no interior do indivíduo, pode-se afirmar que “ninguém motiva 

ninguém” (ARCHER, 1997).  

Então, se a motivação surge das necessidades humanas, quanto mais motivado estiver 

o indivíduo, menor será seu nível de satisfação face à necessidade existente (ARCHER, 

1997). Dessa maneira, os fatores de motivação têm uma importante tarefa a cumprir em 

relação ao comportamento humano. Os fatores de motivação trazem energia ao 

comportamento, mas não determinam a direção do comportamento (ARCHER, 1997).  

Dentro desse contexto, percebe-se a existência de várias teorias sobre a motivação, 

mas, provavelmente, a mais conhecida, segundo Robbins (2002) é a teoria de Maslow (1970). 

De acordo com essa teoria, a Hierarquia das Necessidades, o homem faz o que faz por causa 

das suas necessidades e pela autorrealização como força motivadora. A partir disso, as 

pessoas começaram a formar uma estrutura mais positiva para a motivação e potencial 

humanos (MASLOW, 2001). Assim, Maslow acreditava que os seres humanos aspiravam a 

tornarem-se autorrealizados, por esse motivo visualizava o potencial humano como um 

território vastamente subestimado e inexplicado (MASLOW, 2001). Dessa maneira, o 

pesquisador hierarquizou as necessidades básicas, de segurança e sociais, que são fatores 

extrínsecos, com as necessidades de autoestima e autorrealização, que são intrínsecas 

(MASLOW, 2001). Mesmo não tendo criado seu modelo como uma lei comportamental, seus 

leitores acreditaram que a hierarquia das necessidades pudesse ser rebatida sobre a hierarquia 

organizacional, explicando como se podem motivar seus diferentes níveis hierárquicos 

(MASLOW, 2001).  

Talvez McGregor (1973) e Maslow (1970) tivessem contribuído mais para um melhor 

entendimento de postulados anteriores, tais como a motivação ser consequência de 

necessidades não satisfeitas e somente as necessidades são motivadoras do comportamento, 

caso tivessem expressado a própria hierarquia de Maslow (1970) como uma hierarquia de 
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motivadores em lugar de uma hierarquia de necessidades (MASLOW, 1970). Dessa forma, a 

hierarquia seria expressa pelas necessidades de autorrealização, necessidades de autoestima, 

necessidades sociais, necessidades de segurança e necessidades fisiológicas. Assim, ter-se-ia 

tornado relativamente mais fácil perceber que os motivadores são, na realidade, as 

necessidades humanas intrínsecas e não os fatores que satisfazem a essas necessidades 

(ARCHER, 1978 apud BERGAMINI, 1997). 

Percebe-se que, enquanto o objetivo de uma necessidade humana é a satisfação, a 

necessidade não pode nem criar satisfação por si mesma, nem dirigir o corpo para procurar e 

conseguir coisas do ambiente que promovam a satisfação. Assim, a necessidade depende do 

intelecto, e o único objetivo do intelecto é encontrar satisfação para as necessidades da 

pessoa, detectando aquilo em que a necessidade se baseia (ARCHER, 1978). 

Como a energia da necessidade é transmitida ao intelecto, este escolhe e assimila 

energias que emanam de várias necessidades, estabelecendo prioridades de acordo com os 

níveis percebidos de energia das necessidades. Por isso, a necessidade que tiver o maior nível 

de energia em um momento servirá como ponto focal para a organização do comportamento e 

representa a necessidade que será tomada como “centro de organização do comportamento”, 

pois a necessidade com um nível mais alto de energia em dado momento será sempre a 

necessidade, dentro da hierarquia de necessidades da pessoa, que apresenta o menor grau de 

satisfação (ARCHER, 1978). Assim, todos os processos e funções do intelecto estão dirigidos 

no sentido de satisfação da necessidade que serve como centro de organização do 

comportamento em determinado momento, porque o intelecto busca e armazena 

conhecimento em sua memória, no sentido de prestar assistência para satisfação tanto de 

necessidades atuais, como das futuras (ARCHER, 1978). 

Também McGregor (1973) criou suas teorias, tornando-se conhecido como o pai da 

Teoria X e da Teoria Y – teorias de liderança gerencial que mostrava os gerentes como 

autoritários (Teoria X) ou como pessoas colaboradoras e confiáveis (Teoria Y). Ao esboçar a 

teoria X, McGregor (1973) aderiu claramente à visão da natureza humana de Maslow. Na 

verdade, McGregor usou muito a pesquisa de Maslow sobre a hierarquia de motivação para 

desenvolver pressuposições do gerente de Teoria Y (MASLOW, 2001). 

Além da teoria de Maslow – a Hierarquia das Necessidades – e a teoria de McGregor - 

a Teoria X e a Teoria Y -, Herzberg (1966) verificou e evidenciou a Teoria dos Dois Fatores – 

Fatores Higiênicos e Fatores Motivacionais – que trata da motivação e satisfação das pessoas. 

Herzberg (1966) fez uma importante diferença, quando distinguiu fatores de motivação e de 

higiene, sendo que os primeiros estão ligados ao próprio indivíduo e ao seu trabalho e os 
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segundos às características que estão fora do indivíduo, fazendo parte apenas do ambiente de 

trabalho. Assim, percebe-se que os fatores de higiene dizem respeito a como as pessoas são 

tratadas, para que a sua insatisfação seja mantida no grau mínimo. Já, os fatores de motivação 

dizem respeito ao uso que se faz da energia motivacional interna de cada um. Esses fatores de 

higiene não têm nada a ver com a motivação, mas com o simples movimento que cada um faz 

no sentido de atender às suas necessidades primárias. Já o exame dos fatores de motivação 

evidencia que todos eles são de ordem intrínseca e que, por suposição, atendem às 

necessidades interiores, fonte de energia motivacional (BERGAMINI, 1997). 

Como pretende o próprio Herzberg (1966), os fatores de higiene dizem respeito a 

como as pessoas são tratadas pela organização e os fatores motivacionais estão ligados ao uso 

que a organização faz da energia motivacional de cada colaborador (BERGAMINI, 1997). 

Essa teoria surgiu do estudo de ocorrências nas vidas de engenheiros e contadores, à qual, 

pelo menos dezesseis outras investigações, usando várias populações foram depois realizadas, 

tornando a pesquisa inicial um dos estudos mais reapresentados no campo das atitudes 

laborais (HERZBERG, 1975). 

Assim, essas verificações, comprovadas através de outras investigações mostraram que 

os fatores que produzem satisfação e motivação no trabalho são distintos dos fatores que 

levam à insatisfação no trabalho, pois a satisfação e a insatisfação não são sentimentos 

opostos um do outro, por isso o oposto de satisfação no trabalho é nenhuma satisfação no 

trabalho e não a insatisfação, assim como o oposto de insatisfação no trabalho é nenhuma 

insatisfação no trabalho e não a satisfação (HERZBERG, 1975). 

Após essa teoria, segundo Robbins (2002), surgiram os estudos de Clayton Alderfer, o 

qual realizou suas pesquisas com base na hierarquia das necessidades de Maslow, criando a 

Teoria da Existência, Relação e Crescimento (ERC). De acordo com essa teoria, existem três 

grupos de necessidades essenciais: existência, relacionamento e crescimento, sendo que o 

grupo da existência diz respeito às exigências básicas, que correspondem às necessidades 

fisiológicas e de segurança, apontadas por Maslow; o grupo seguinte refere-se às necessidades 

de relacionamento interpessoal, que visam atingir status e sociabilidade, equivalente às 

necessidades sociais e componentes externos de estimas, vistos por Maslow e por fim, as 

necessidades de crescimento levantadas por Alderfer, referem-se à vontade interna de 

desenvolvimento pessoal, equiparando-se às necessidades de autorrealização de Maslow. 

Portanto, diferem da teoria de Maslow, quando substitui as cinco necessidades da 

hierarquia de Maslow por três e, também, distingue-se a teoria ERC por prever que, uma vez 

coibida uma necessidade de nível mais alto, elevar-se-á a vontade de satisfazer outra 
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necessidade de nível mais baixo. Outra diferença apontada é que, para Alderfer, poderão, ao 

mesmo tempo, mais de uma necessidade estarem ativas (ROBBINS, 2002). Ainda de acordo 

com Robbins (2002), a hierarquia de Maslow obedecia a uma rigidez maior, pois quando 

satisfeita a necessidade de nível mais baixo, na escala, se partiria em busca de uma 

necessidade imediatamente superior. Pela teoria ERC o indivíduo pode transitar com maior 

flexibilidade, assim, poderá, primeiro, tratar do seu crescimento pessoal mesmo sem ter 

atendido às necessidades de existência ou relacionamento. 

Sendo assim, Alderfer, com sua teoria ERC, concorda com Maslow no sentido de que 

satisfeitas às necessidades de nível mais baixo, procura-se satisfazer as de nível mais elevado, 

porém várias necessidades podem ser compartilhadas como motivadoras e a frustração na 

tentativa de satisfazer uma necessidade de maior nível regride a uma necessidade de menor 

nível. Verifica-se, portanto, que a teoria ERC é mais lógica, se consideradas as diferenças 

entre os indivíduos. Aspectos como educação, antecedente familiar e ambiente cultural podem 

modificar, para cada pessoa, a relevância dos três grupos que fazem parte dessa teoria. Dessa 

forma, cada pessoa atribuirá maior ou menor importância a cada grupo, o que faz com que a 

teoria ERC traga uma interpretação mais correta da hierarquia das necessidades (ROBBINS, 

2002). 

Por sua vez, David McClelland desenvolveu outra teoria das necessidades que consiste 

na necessidade de realização, necessidade de poder e necessidade de associação.  A primeira 

persegue a excelência, com relação a certos padrões, ir à busca de melhores resultados e 

conquistas, sem muita espera por recompensa, pois a realização pessoal é o mais importante. 

Segundo Robbins (2002), ao analisar a pesquisa sobre as necessidades de realização, observa 

que “McClelland descobriu que os grandes realizadores se diferenciam das outras pessoas 

pelo seu desejo de fazer melhor as coisas”. Ao mesmo tempo em que essas pessoas pretendem 

encontrar soluções para os problemas, precisam de feedback rápido para se autoavaliarem e 

aceitam metas moderadamente desafiadoras, porque, se a probabilidade de sucesso e fracasso 

forem iguais, é uma boa oportunidade para sentirem-se realizados e satisfeitos pelo esforço, 

sentindo-se, assim, altamente motivados (ROBBINS, 2002). 

Diferentemente da primeira, a necessidade de poder deseja ter influência e controle 

sobre as pessoas, estando os indivíduos mais preocupados com o prestígio do que com o 

desempenho e, ainda, buscam status e o domínio sobre o grupo (ROBBINS, 2002). Em 

relação à necessidade de associação, essa despertou pouco interesse dos pesquisadores, pois 

os que buscam associação querem ser aceitos por todos, preferindo a cooperação à 

competição, desejando estar em uma zona de conforto e total harmonia (ROBBINS, 2002). 
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Em função disso, no que diz respeito à teoria das necessidades de McClleland, poucos estudos 

foram feitos em relação às duas últimas necessidades, sendo que a maior parte do trabalho foi 

de pesquisa sobre a relação entre as necessidades de realização e o desempenho no trabalho 

(ROBBINS, 2002). 

O que se pode perceber dentro dessa teoria é que as pessoas com necessidades de 

realização são bem-sucedidas em atividades empresariais, mas não necessariamente uma 

necessidade de realização leva a um grande desempenho. Então, o fato de existirem 

vendedores com alto grau de realização não significa que sejam bons gerentes de vendas, 

assim como bons gerentes de grandes empresas não costumam possuir grandes necessidades 

de realização, ao mesmo tempo em que necessidade de poder e associação estão vinculadas ao 

sucesso gerencial (ROBBINS, 2002). Nota-se que os melhores executivos apresentam alta 

necessidade de poder e baixa necessidade de associação, ficando claro que uma grande 

motivação pelo poder pode significar a eficiência administrativa, sugerindo que posições de 

poder instigariam a motivação pelo poder (ROBBINS, 2002).  

Outra teoria motivacional bastante conhecida é a Teoria da Expectação, de Victor 

Vroom, que questiona o que faz um indivíduo despender esforço pessoal para a realização de 

tarefas que ajudam no desempenho da organização. A teoria conclui que é porque o indivíduo 

acredita que seu esforço trará bom desempenho e esse resultado trará recompensas, tais   

como aumentos salariais ou promoções e isso levará às suas metas pessoais  (ROBBINS, 

2002). Sendo assim, as pessoas fazem o que lhes interessa, ou seja, fazem o que podem e 

quando querem. Quer dizer, se a vontade é ser promovido e houver a crença de que o trabalho 

árduo acarretará um alto desempenho, então, aí, instala-se a motivação (SCHERMERHORN 

JR.; HUNT; OSBORN, 1999). 

A Teoria da Expectação está pautada em três elementos: expectativa, 

instrumentalidade e valência, sendo a expectativa o que a pessoa espera que o esforço levará a 

um alto desempenho na tarefa realizada. Entretanto, a instrumentalidade é a probabilidade de 

vários resultados de trabalho levarem ao desempenho e a valência é o valor atribuído pelas 

pessoas aos prováveis resultados (SCHERMERHORN JR.; HUNT; OSBORN, 1999). 

De acordo com Schermerhorn, Hunt e Osborn (2001), “Vroom coloca que a motivação 

(M), a expectativa (E), a instrumentalidade (I) e a valência (V) estão relacionadas uma a 

outra, multiplicativamente pela equação: M=E x I x V”. Esse efeito multiplicador seria 

reduzido caso um desses fatores chegasse próximo de zero.  Contrariamente, para uma dada 

recompensa, para conseguir impacto motivacional alto e positivo, os três elementos 

associados à recompensa também devem ser altos e positivos (SCHERMERHORN JR.; 
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HUNT; OSBORN, 1999). Assim, a Teoria da Expectação considera múltiplos resultados 

quando se analisa como as recompensas podem influenciar no comportamento no trabalho, 

assim como, também, ela considera as diferenças culturais no impacto motivacional das 

recompensas (SCHERMERHORN JR.; HUNT; OSBORN, 1999). 

Dessa maneira, a Teoria da Expectação torna-se importante para o estudo da 

motivação no trabalho, trazendo dois tipos de resultados no trabalho. O primeiro refere-se às 

recompensas extrínsecas, que são os resultados positivamente valorizados dados às pessoas no 

ambiente de trabalho, e o segundo, às recompensas intrínsecas aos resultados positivamente 

valorizados recebidos como resultado do desempenho de tarefas (SCHERMERHORN JR; 

HUNT; OSBORN, 1999).  Um exemplo disso é o senso de realização que, por intermédio da 

realização da tarefa, a pessoa cria a recompensa, assim, o sentimento de realização é a sua 

própria recompensa (SCHERMERHORN JR.; HUNT; OSBORN, 1999). 

Então, para influenciar expectativas, as pessoas escolhidas devem ter habilidades, 

serem treinadas, identificando as metas de desempenho; para influenciar a instrumentalidade é 

necessário tornar clara a relação desempenho-recompensa e, finalmente, para influenciar a 

valência, é preciso identificar as necessidades que as pessoas consideram importantes e tentar 

associar as recompensas com essas necessidades (SCHERMERHORN JR.; HUNT; 

OSBORN, 1999). 

Por fim, percebe-se que a motivação está relacionada a objetivos; é uma força interna 

responsável pelo nível, direção e persistência do esforço despedido no trabalho, em relação ao 

alcance de uma determinada meta (ROBBINS, 2002). Sabe-se que a motivação é a resultante 

da interação do indivíduo com a situação. As pessoas apresentam diferenças quanto às suas 

tendências motivacionais básicas, sendo movidas em direção ao que lhes interessa, conforme 

cada situação. A persistência, um dos elementos da motivação, faz com que as pessoas 

motivadas se mantenham na realização da tarefa até atingirem os objetivos organizacionais 

(ROBBINS, 2002).  

    

 

1.2 Fatores motivacionais para venda de produtos 

 

 

O mundo empresarial vive um período em que o grande desafio é conseguir dominar o 

mercado. No entanto, as condições em que as mudanças estão ocorrendo são claramente 

adversas, ou mais turbulentas, caóticas e mais desafiadoras do que nunca. Assim, pessoas e 
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organizações vêem-se, ao mesmo tempo, atônitas e constrangidas ao viver sob a pressão da 

procura de alguma estratégia que lhes permita dominar os desafios. 

Em meio a mudanças, os administradores, inquietos, perguntam-se constantemente: 

como é possível conseguir que as pessoas produzam sob condições em que normalmente não 

estariam motivadas para trabalhar (BERGAMINI, 1997). Parte da resposta a esse tipo de 

indagação está ligada à psicodinâmica do comportamento motivacional, que representa a 

fonte de energia instalada dentro de cada um. Dentro desse contexto, quando se fala em 

motivação, portanto, está-se referindo a um tipo de ação que vem dos próprios indivíduos, um 

tipo de ação qualitativamente diferente daquela determinada por prêmios ou punições 

oriundos do meio ambiente (BERGAMINI, 1997). Trata-se, mais precisamente, de uma fonte 

autônoma de energia cuja origem situa-se no mundo interior de cada um e que não responde a 

qualquer tipo de controle do mundo exterior. 

Assim, pesquisas científicas realizadas sobre o comportamento motivacional revelam 

que não somente as pessoas têm objetivos diferentes, como as fontes de energia que 

determinam seu comportamento são extremamente variadas. Assim, o estudo da motivação 

humana consiste na pesquisa dos motivos pelos quais as pessoas fazem o que fazem e se 

encaminham em direção a seus objetivos, os quais são, em última análise, escolhas de ordem 

interior ou intrínsecas à personalidade de cada um (BERGAMINI, 1997). 

Entretanto, estar motivado não é o mesmo que experimentar momentos de alegria, 

entusiasmo, bem-estar ou euforia. Esses estados podem, até certo ponto, serem considerados 

efeitos posteriores do processo motivacional, mas nada explicam sobre sua origem nem sobre 

o caminho percorrido até que sejam alcançados (BERGAMINI, 1997). Sabe-se que a 

motivação é muito mais ampla do que os comportamentos ou estados que porventura tinha a 

capacidade de provocar e a simples e imediata observação do comportamento motivado não 

responde à pergunta de como conhecer o verdadeiro porquê de sua existência (BERGAMINI, 

1997). 

Assim, Archer (1978) enfatizou que a motivação nasce somente das necessidades 

humanas e não das coisas que satisfazem essas necessidades. Tal posição é fortalecida por um 

significativo número de descobertas feitas por pesquisas da Psicologia Social. A maioria 

dessas investigações atribui grande peso à valorização da predisposição motivacional gerada 

por necessidades que brotam do interior de cada um. Portanto, o ser humano possuiria 

necessidades interiores que representam a fonte de energia de seu comportamento e, assim, 

ele agiria em busca de fatores de satisfação capazes de evitar a sujeição de graus 

desagradáveis e ameaçadores de tensão (ARCHER, 1978). Considerando a motivação um 
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processo, percebe-se que se trata de um desencadeamento de momentos interiormente 

experimentados, que levam o indivíduo a mobilizar a sinergia ou as forças já existentes em 

seu interior (BERGAMINI, 2002). 

Dessa maneira, a conduta motivacional deve ser entendida como um conjunto de 

aspectos contingentes. Esses elementos são necessariamente uma carência ou necessidade 

interna, um comportamento de busca e o oferecimento do fator de satisfação (BERGAMINI, 

1997). Tais fatores, por sua vez, são delineados com base no tipo de carência interna, caso um 

desses elementos esteja ausente, não se dará o ato motivacional (BERGAMINI, 1997). Como 

no ato instintivo, aqui também há uma necessidade não atendida, um comportamento que se 

dirige a alguma coisa que seja especificamente complementar a essa necessidade e um estado 

posterior de satisfação tão logo se dê o encontro dela com o seu correspondente fator de 

satisfação (BERGAMINI, 1997). 

Assim sendo, esses estados de carência interiores são, como afirmam os etologistas, 

próprios a cada espécie, permitindo reconhecê-la nos demais grupos de seres vivos, ficando 

bem claro que não se consegue colocar necessidades no interior de alguém (BERGAMINI, 

1997). É por isso que se considera como inadequado e, principalmente, incorreto afirmar que 

se consiga motivar quem quer que seja. Entende-se, assim, que podem existir necessidades 

das quais o indivíduo não tem consciência, mas isso não significa que, quando despertadas 

pela visão do fator de satisfação, tenham sido criadas por algum artifício exterior 

(BERGAMINI, 1997). 

Além disso, a motivação concebida como algo interior às pessoas passa a exigir 

líderes com grande sensibilidade interpessoal, não chefes que conheçam todos os serviços que 

devem desempenhar os seus subordinados, mas, principalmente, pessoas que se importem em 

conhecer em profundidade o seu seguidor. Aí está a grande transformação e o principal 

desafio para as empresas neste final de século (BERGAMINI, 1997). 

Portanto, a compreensão mais ampla daquilo que foi definido como motivação não 

será conseguida senão dentro da medida em que se esteja atento com relação à dimensão de 

ordem interior ou intrínseca, devendo ser, por isso, um fenômeno comportamental 

qualitativamente diferente das ações condicionadas por estímulos externos (BERGAMINI, 

1997). Esse entendimento vai influenciar, necessariamente, o caráter típico da filosofia 

administrativa que se assume com relação ao elemento humano dentro das organizações. 

Conforme já dito, não se consegue motivar quem quer que seja, pois as pessoas são 

condicionáveis, mas a motivação nasce no interior de cada uma. A única coisa que se pode 

fazer para manter pessoas motivadas é conhecer suas necessidades e oferecer fatores de 
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satisfação de tais necessidades. O desconhecimento desse aspecto irá fazer com que 

paradoxalmente se consiga desmotivar as pessoas (BERGAMINI, 1997). Com isso, a grande 

preocupação não está em adotar mecanismos que motivem as pessoas, mas principalmente 

criar um ambiente de trabalho favorável no qual o trabalhador mantenha o vigor motivacional 

que tinha desde que começou a trabalhar (BERGAMINI, 1997). 

Embora a motivação enseje empenho no trabalho, o desempenho individual também 

depende da presença de habilidades relevantes para o trabalho e do apoio da organização. A 

motivação ocorre de maneira positiva e direta, quando o indivíduo sentir-se intrinsecamente 

recompensado pelo desempenho no trabalho. A motivação recebe influência, também, pela 

satisfação no trabalho decorrente de recompensas extrínsecas ou intrínsecas, em situação de 

eqüidade (SCHERMERHORN JR; HUNT e OSBORN, 1999). Além disso, o sucesso 

alimenta o desejo de crescimento, pois os primeiros sucessos acarretam maior motivação e 

aumento do esforço na busca por aperfeiçoamento, desenvolvimento de melhor trabalho e 

alcance de maiores níveis hierárquicos (LEBOYER, 1994).  

A motivação para a venda de produtos pode ser explicada pela teoria de Vroom (1964 

apud VIEIRA, 2008) que iniciou estudos sobre motivação e desempenho, trazendo a Teoria 

da Expectação e Motivação, segundo o qual existem três fatores que determinam o nível de 

motivação de um funcionário: expectativa, instrumento e valia. A expectativa é a crença de 

que todo esforço canalizará para o melhor desempenho, o instrumento de motivação seria o 

prêmio que a pessoa entende receber pelo desempenho e a valia o valor do resultado que se 

espera. Portanto, se o funcionário entender que a recompensa pelo esforço não é o suficiente 

para compensar seu esforço, será baixo seu nível de valia. Entretanto, Herzberg (1966 apud 

VIEIRA, 2008) criou sua teoria com base na satisfação e, para ele, existem os fatores 

higiênicos e motivacionais, que definem o comportamento humano no trabalho, os higiênicos 

motivam o comportamento de acordo com o ambiente oferecido, enquanto os motivacionais 

são intrínsecos, referindo-se ao reconhecimento e autorrealização. 

Com base nos estudiosos pioneiros no assunto da motivação humana, autores 

contemporâneos, realizaram trabalhos que contemplam a relação entre motivação e 

desempenho. A motivação e o esforço devem ser encarados de forma diferente, pois o esforço 

vem da força e energia do trabalho, enquanto a motivação dependerá do estado psicológico do 

ser humano, de acordo com a direção, intensidade e persistência de comportamento 

(BROWN; PETERSON, 1994 apud VIEIRA, 2008). 

De acordo com Pérez-Ramos (1990, p.127) “motivar os empregados para alcançar 

altos níveis de satisfação, desempenho e produtividade, constitui o ponto central da Psicologia 
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do Trabalho”. Muitos estudos que relacionam motivação e desempenho foram desenvolvidos 

e vários modelos testados, resultando na conclusão de que o nível de motivação de um 

indivíduo pode estar relacionado à expectativa de que todo o esforço despendido no trabalho 

reverterá em bom desempenho e, por isso, será recompensado, constituindo assim, na 

motivação (VROOM, 1964). Segundo Donaldson (2003 apud Vieira 2008, p.1), “a força de 

vendas exerce um papel importante no desempenho das empresas, como principal geradora de 

renda. É sua responsabilidade atrair, captar e manter clientes, gerando um estreito 

relacionamento de longo prazo e criando laços de fidelidade”. Nesse sentido, a motivação dos 

profissionais de vendas é de fundamental importância, considerando a individualidade dos 

vendedores, as diversas metas da empresa e as constantes mudanças no mercado (VIEIRA, 

2008). Sendo assim, ao administrador cabe a tarefa de identificar, compreender e canalizar a 

motivação que seus vendedores têm (STANTON; SPIRO, 2000 apud VIEIRA, 2008). 

Baseados nos pioneiros estudiosos do campo da motivação, os pesquisadores 

modernos trazem contribuições abordando a relação entre motivação e desempenho. Teorias 

modernas deram seqüência ao trabalho de Vroom com a finalidade de predizer o seu nível de 

motivação, bem como seu nível de desempenho no trabalho (CHURCHIL; FORD; 

WALKER, 1977 apud VIEIRA, 2008). Nos estudos que relacionam motivação e desempenho, 

foram criados vários modelos, hipóteses tratadas e evidências descritas. Assim, foi observado 

que a motivação dos vendedores para gastar esforços no trabalho dependerá de inúmeras 

variáveis independentes. Pelo modelo de Churchill, Ford e Walker (1977) criam a hipótese de 

que o desempenho do trabalho de um vendedor decorre de três fatores sendo eles o nível de 

motivação, aptidão ou habilidade para vendas e a percepção de seu desempenho. 

Segundo Vieira (2008), vários estudos foram desenvolvidos na tentativa de fazer uma 

ligação da motivação com o desempenho no trabalho, assim sendo, modelos como o efeito do 

treinamento de vendas e na orientação aos consumidores, motivação da força de vendas 

orientada para as estratégias, ligação entre a satisfação no trabalho e a satisfação dos clientes 

etc. Para Stanton e Spiro (2000 apud VIEIRA, 2008), “(...) os líderes podem motivar pessoas 

a realizarem mais do que conseguiriam por si mesmas”. Assim, um líder de vendas deve 

estimular o desempenho da equipe, procurando dar o feedback, necessário para reforçar a 

autoimagem e autoconfiança do vendedor (FUTRELL, 2003  apud VIEIRA, 2008).  

Desse modo, para os diversos autores, a motivação dos vendedores se dá em função 

das diversas variáveis, consideradas separadamente tais como as restrições quanto ao produto, 

que podem atrapalhar o desempenho e a motivação para as vendas; características pessoais do 

vendedor; remuneração; liderança e treinamento. Portanto é muito difícil o trabalho de tentar 
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motivar vendedores, pois para Mayer e Greenberg (2006 apud VIEIRA, 2008, p. 14), “um 

bom vendedor deve ter, pelo menos, duas qualidades básicas: a empatia e a necessidade de 

conquistar”.  

De acordo com Vieira (2008) em pesquisa realizada com um grupo de corretores de 

seguros concluiu-se que a motivação está relacionada à produtividade nas vendas. Segundo a 

percepção dos corretores, isto quer dizer que, quando motivados, os vendedores tendem a 

apresentar um melhor desempenho nas vendas. Como nessa pesquisa foi destacada a 

característica pessoal mais importante que é a empatia, sendo determinante da motivação para 

a venda de seguros, seria fundamental a escolha de funcionários que tenham essa 

característica, pois as empresas tenderiam a alcançar melhores resultados (FUTRELL, 2003 

apud VIEIRA, 2008). 

Assim, percebe-se que cada uma das teorias motivacionais citadas tem sua 

importância e utilidade. O desempenho e a satisfação são resultados isolados, porém estão 

interligados. O desempenho é refletido por qualidades individuais como a habilidade e 

experiência, apoio da organização em termos de recursos e tecnologia e esforço, sendo que 

este reflete diretamente na motivação do indivíduo para o trabalho. Assim, para uma maior 

motivação, um ambiente de trabalho deve dispor de recompensas e de valor percebido 

(SCHERMERHORN JR.; HUNT; OSBORN, 1999). Segundo esses autores “quando alguém 

se sente intrinsecamente recompensado pelo desempenho no trabalho, a motivação será 

afetada de forma positiva e direta” (p. 96). Assim como, também, a motivação sofre 

influência pela satisfação proveniente de recompensas extrínsecas ou intrínsecas, equilibradas, 

havendo qualquer sentimento de injustiça diminuirá a satisfação e a motivação para o trabalho 

(SCHERMERHORN JR.; HUNT; OSBORN, 1999). 

  

 



2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

 A seguir serão apresentados o método escolhido e a justificativa para essa escolha, o 

instrumento de coleta de dados utilizado, a aplicação desse instrumento de pesquisa e a 

técnica de análise dos dados escolhida. 

 

 

2.1 Método escolhido e justificativa  

 

 

Essa pesquisa consiste em um estudo de caso, pois, de acordo com Yin (1981, p.23) “é 

um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, 

quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual 

são utilizadas várias fontes de evidência”. O presente trabalho foi desenvolvido em duas 

partes: uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa qualitativa de dados primários. A pesquisa 

desenvolvida é de natureza qualitativa, a qual 

 

 

[...] trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 
e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis (...) a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo das ações e relações 
humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas 
(MINAYO, 2006, p. 21-22). 

  

 

A obtenção dos dados na primeira etapa foi através de pesquisa bibliográfica para dar 

fundamentação teórica, utilizando livros, artigos e revistas. De acordo com Gil (2007, p. 65), 

a pesquisa bibliográfica é “desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido 

algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de 

fontes bibliográficas”. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL, 2007). 
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2.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada através de entrevista baseada em um roteiro de 

perguntas semiestruturado (Apêndice A). O roteiro consistiu em 30 perguntas diretas às quais 

foram formuladas a partir da leitura do referencial teórico. Pode-se definir entrevista como a 

técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com 

o objetivo de obtenção de dados que interessem à investigação. A entrevista é, portanto, uma 

forma de interação social, mas, mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico em 

que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação (GIL, 

2007). Conforme Selltiz (1967, p. 273), esse tipo de coleta de dados “é bastante adequada 

para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou 

desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões 

a respeito das coisas precedentes”. 

Para a realização deste trabalho, foram utilizados dados e documentos da organização 

na qual os entrevistados exercem suas atividades, como forma de enriquecer a pesquisa com 

informações que dizem respeito à maneira de atuação da empresa e seu posicionamento com 

relação à política de relacionamento com seus funcionários. 

 

 

2.3 Aplicação do instrumento de pesquisa 

 

 

As entrevistas foram realizadas com 4 gerentes de contas e 1 atendente, mediante 

convite informal, feito diretamente pelo entrevistador com hora e local previamente marcados. 

Essas 5 pessoas foram escolhidas da seguinte forma: 2 gerentes de contas que atendem um 

público considerado de alta renda; 2 gerentes de contas que atendem um público intermediário 

e 1 atendente que trata com um público de menor renda. Esses entrevistados são funcionários 

de uma agência do Banco Alfa, na cidade de Pelotas (RS) e foram escolhidos por trabalharem 

diretamente com o público e por possuírem metas individuais para a venda de produtos 

bancários. O acompanhamento diário das vendas é feito através de planilhas elaboradas, 

exclusivamente, para a verificação do desempenho de cada um dos colaboradores, tornando 

esses importante fonte de informações extraídas durante o desempenho de suas funções. 
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 O local da entrevista foi a própria agência, em sala reservada fora do horário de 

expediente dos entrevistados. As perguntas foram feitas oralmente e as entrevistas foram 

gravadas com o consentimento dos entrevistados para posterior transcrição. O período de 

coleta de dados foi de 30 de agosto até o dia 10 de setembro. 

 

 

2.4 Análise dos dados 

 

 

Na análise de dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, a qual, segundo 

Bardin (2002), é fundamental à fase da descrição ou preparação do material, a inferência, a 

dedução e a interpretação. A análise de conteúdo é uma técnica utilizada para tratar dados 

com o objetivo de levantar o que está sendo revelado sobre certo tema (BARDIN, 1977 apud 

VERGARA, 2010). 

Segundo Bardin (1977, p. 42), a análise de conteúdo “visa obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. Pode-se dizer que a análise de 

conteúdo compreende três etapas básicas: a) pré-análise; b) exploração do material e c) 

tratamento dos dados e interpretação. A pré-análise refere-se à seleção do material e à 

definição dos procedimentos a serem seguidos e a exploração do material diz respeito à 

implementação destes procedimentos. Já o tratamento e a interpretação, por sua vez, referem-

se à geração de inferências e dos resultados da investigação, sendo que, nesta última fase, 

suposições poderão ser confirmadas ou não (BARDIN, 1977).  

 

 

 



3 RESULTADOS 
 

 

A seguir será apresentado o histórico da empresa bem como os resultados das análises 

de dados. 

 

 

3.1 Caracterização da empresa 

 

 

O Banco Alfa é uma instituição financeira brasileira que, desde sua fundação, vem 

crescendo junto com o país. Durante os longos anos de sua existência, aprendeu a adaptar-se 

às mudanças, superar crises e tornar-se o maior banco do Brasil. Com uma cultura 

organizacional forte, transmite aos seus funcionários os valores, a ética e o profissionalismo 

que fazem dele o banco mais lembrado pelos consumidores, comprovado pelo prêmio Folha 

Top of Mind, recebido em 2009. Título esse que vem recebendo há 19 anos, dentro da 

categoria “bancos” (BANCO ALFA, 2009). 

Em 1986, o Banco Alfa passou por uma importante mudança. Apesar de ser um banco 

público, precisou assumir de vez a condição de banco comercial, necessitando ser eficiente, 

competitivo e rentável. Em toda sua história sempre esteve intimamente relacionado com o 

desenvolvimento do país, atuando no agronegócio e comércio exterior e, mais recentemente, 

vem se expandindo no crédito, inclusive o imobiliário. Assim, passou por inúmeras 

mudanças, conquistas e avanços, mostrando-se líder em um mercado muito dinâmico, onde a 

superação é imprescindível para a manutenção dessa liderança.  

Dessa forma, a missão do banco consiste em “ser a solução em serviços e 

intermediação financeira, atender às expectativas dos clientes e acionistas, fortalecer o 

compromisso entre os funcionários e a Empresa e contribuir para o desenvolvimento do País” 

e, para cumpri-la enfrenta desafios, sendo uma empresa competitiva, lucrativa e socialmente 

responsável (BANCO ALFA, 2009). Possui uma marca que traduz confiança, segurança, 

modernidade e credibilidade e possui uma sólida função social, demonstrando que é possível 

ser uma empresa lucrativa, sem perder os valores como ética, transparência, compromisso 

com o desenvolvimento das comunidades e do país, excelência no relacionamento com o 

cliente, responsabilidade socioambiental e diferencial competitivo (BANCO ALFA, 2009). 
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De acordo com o site do Banco Alfa, as pessoas estão no centro de sua estratégia, pois 

os funcionários são estimulados a trilhar os caminhos para seu desenvolvimento e ascensão 

profissional. Formação e capacitação de seu quadro de pessoal sempre foram os objetivos do 

banco que disponibiliza cursos, certificações internas de conhecimento e certificações legais, 

visando à qualificação de seus colaboradores. Ainda em relação ao desenvolvimento do 

funcionário, existe uma ferramenta chamada Trilhas de Desenvolvimento Profissional que 

orienta o funcionário a buscar informação e conhecimento, gerando o encaminhamento para 

sua carreira (BANCO ALFA, 2009). Desse modo, percebe-se que a aprendizagem é 

motivadora e ajuda a definir os caminhos para o crescimento profissional (BANCO ALFA, 

2009). Assim, as estratégias utilizadas pelo Banco Alfa, suas ações e posicionamentos vêm 

contribuindo para a continuidade de uma trajetória de sucesso, que une tradição, ação e 

construção do futuro, situando-se entre as empresas mais duráveis do mundo.   

Em relação aos produtos e serviços que o Banco Alfa oferece, há uma extensa linha de 

acordo com as necessidades e o perfil de cada cliente oferecendo um portfólio de soluções, 

tais como:  

- Crédito em geral (empréstimos pessoais, empréstimos consignados, operações rurais, 

financiamentos de veículos, crédito imobiliário etc.), que permite ao cliente adquirir bens 

móveis ou imóveis, trocar o automóvel, reformar a casa, investir em produção e melhorias na 

atividade agropecuária ou qualquer outra realização sem a necessidade de se descapitalizar, 

pagando, de forma parcelada, com as melhores taxas do mercado e a facilidade de débito em 

conta corrente; 

- Cartão de crédito que permite fazer compras no Brasil e exterior, para pagamento 

único ou parcelado no vencimento da fatura, conta com um programa que, de acordo com os 

gastos no cartão, o banco recompensa através da troca de pontos por produtos ou por milhas 

aéreas; 

- Produtos de investimento em suas diversas modalidades como poupança, fundos de 

investimentos, Certificado de Depósito Bancário (CDB), ações, que conforme o perfil do 

investidor (conservador, moderado, agressivo) haverá um direcionamento por parte do 

funcionário que, no papel de consultor financeiro, irá aplicar os recursos da melhor forma, 

considerando os fatores de segurança, rentabilidade e liquidez; 

- Produtos de seguridade, ou seja, seguros de vida, seguros de automóvel, seguros de 

residência, que visam proteger as pessoas e o patrimônio, desenvolvidos especialmente para o 

atendimento das necessidades dos clientes, com a vantagem das melhores e maiores 

coberturas e a praticidade do débito em conta; 
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- Planos de previdência complementar para adultos e crianças, que buscam, no futuro, 

obtenção de uma renda complementar ao benefício da previdência oficial, podendo ser 

dedutível no Imposto de Renda. Toda a contribuição feita aos planos constituirá uma reserva 

matemática que proporcionará uma renda mensal e vitalícia ao participante, assegurando mais 

tranquilidade no futuro;  

- Títulos de capitalização, cujo atrativo são os sorteios semanais em dinheiro, poderão 

proporcionar a realização de muitos sonhos e, no término do plano, asseguram o retorno do 

valor investido, acrescidos de correção monetária e os consórcios de imóveis, automóveis e 

eletrodomésticos, que contam com as melhores taxas de administração, sorteios mensais e a 

comodidade do débito em conta (BANCO ALFA, 2009). 

Em relação à agência pesquisada, o Banco Alfa disponibiliza aos seus clientes mais de 

uma agência na cidade de Pelotas (RS) e é na agência Gama que este trabalho de pesquisa foi 

realizado. A agência Gama possui um quadro composto por 35 funcionários, todos 

selecionados através de concurso público, portanto, funcionários de carreira, aos quais o 

banco oferece a possibilidade de administrarem sua trajetória profissional, conciliando seus 

interesses e competências com as necessidades estratégicas da empresa. Como se trata de uma 

agência de varejo, grande parte dos funcionários está diretamente envolvido na área negocial, 

voltado para o atendimento das necessidades e da satisfação dos clientes e, ao mesmo tempo, 

tendo que cumprir as metas estabelecidas para as vendas dos produtos, o que garantirá a 

rentabilidade e os melhores resultados para sua manutenção nas melhores posições no ranking 

de classificação das agências.   

 

 

3.2 Análise dos resultados 

 

 

A seguir será apresentado o perfil dos entrevistados bem como a análise dos dados 

coletados através das entrevistas realizadas com 5 funcionários de uma agência do Banco 

Alfa, cuja rotina diária possui como tarefa principal a venda de produtos e serviços bancários. 
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3.2.1 Perfil dos entrevistados 

 

 

A entrevista foi realizada com 5 funcionários do Banco Alfa sendo que três dos 

entrevistados têm a idade aproximada entre 42 e 46 anos e os outros dois, um tem 25 anos e 

outro 35 anos. Em relação à escolaridade, três possuem curso superior completo; um possui 

ensino médio e um com curso superior em andamento, sendo que quatro dos entrevistados são 

casados e um é solteiro, conforme mostra o Quadro 1.  

 

 

Identificação Função Sexo Idade Tempo de Banco 
Funcionário 1 Gerente de Contas Masculino 42 anos 7 anos 
Funcionário 2 Gerente de Contas Feminino 46 anos 23 anos 
Funcionário 3 Gerente de Contas Masculino 45 anos 17 anos 
Funcionário 4 Gerente de Contas Feminino 35 anos 10 anos 
Funcionário 5 Atendente Masculino 25 anos 1 ano 

Quadro 1 - Relação dos funcionários entrevistados 
            Fonte: Dados da pesquisa 

 

Já as funções setoriais e o tempo de serviço na empresa são diversificados, pois quatro 

dos entrevistados são gerentes de contas e possuem uma carteira de clientes sob sua 

responsabilidade, enquanto um é atendente de um grupamento maior de clientes. É 

interessante observar que os três mais novos de Banco, ao ingressarem, já sabiam que era 

preciso vender produtos, já os outros dois, que possuem mais tempo de empresa, apesar de 

não estar prevista essa tarefa, precisaram adaptar-se às mudanças e aprender a ofertar e vender 

produtos, ante o modo de atuar mais competitivo do Banco. 

 

 

3.2.2 Fatores Motivacionais dos Funcionários para a Venda de Produtos Bancários 

 

 

Em relação aos fatores motivacionais para a venda de produtos, observa-se que todos 

entrevistados consideram que a empresa é bastante clara ao estabelecer o que espera de seus 

colaboradores no quesito vendas, através das metas, cujo cumprimento subsidia a avaliação de 

desempenho do funcionário. Diante dessas metas, todos se sentem pressionados, preocupados, 

em situação de desconforto e insegurança quando não atingidas, embora entendam que faz 

parte do negócio.  
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“A empresa informa com clareza o que espera do funcionário, a cada semestre são 
traçadas metas, que são repassadas às agências e consequentemente para os 
gerentes de contas, que são avaliados pelo seu desempenho” (Funcionário 1).   
 

“Diante das metas a serem cumpridas as pessoas sentem desconforto, insegurança e 
incerteza, caso não consiga atingí-las” (Funcionário 3).  
 

“Com relação às metas, muitos se sentem pressionados e tal, mas como já havia 
dito, faz parte do jogo” (Funcionário 5).       

 

 

Quando perguntados a respeito do que os motiva para a venda de produtos, dois 

entrevistados apresentaram como motivação a superação dos desafios, a satisfação pelo 

atingimento das metas e a empolgação por vender cada vez mais, quando obtido sucesso. 

Essas afirmativas corroboram com a Teoria de Maslow (2001), que acredita que os seres 

humanos aspiravam a tornarem-se autorrealizados. Em relação à percepção dos outros 

entrevistados, um funcionário encarou como motivação a própria atividade bancária, por 

acreditar que a venda é inerente à função do gerente e os outros dois funcionários 

apresentaram, como fatores motivadores a manutenção do emprego, renda e a possibilidade 

de ascensão profissional, em virtude do bom desempenho. Esse pensamento remete à Teoria 

da Expectação, de Victor Vroom, concluindo que o esforço no trabalho traz bom desempenho 

e esse resultado gera recompensas (ROBBINS, 2002).  

 

 

“O que mais me motiva é a satisfação pelos bons resultados, a minha motivação 
está ligada ao meu sucesso, quanto mais vendo, mais quero vender” (Funcionário 
2). 

 

“Minha principal motivação é a possibilidade de ascensão que pode surgir em 
virtude do esforço nas vendas” (Funcionário 5).  

 

             

Sobre o sentimento em relação ao fechamento de um grande negócio, que também foi 

citado como um fator que motiva a venda de produtos, todos responderam que se sentem 

muito felizes, empolgados e realizados, pois a sensação é de dever cumprido. Tais declarações 

vão ao encontro da Teoria das Necessidades Adquiridas, de McClelland, mais 

especificamente, a necessidade de realização que se traduz na vontade de fazer o melhor ou 
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com mais eficiência, apresentar soluções ou dominar tarefas difíceis (ROBBINS, 2002). Essas 

pessoas com necessidade de realizar gostam de metas desafiadoras e preferem receber um 

feedback sobre seu desempenho. 

 

 

“O que me motiva para a venda de produtos são os desafios, saber que os produtos 
são amparados legalmente, que são todos dentro das  normas e  também porque 
gosto de atingir as metas que me foram passadas” (Funcionário 1). 
 

“O que mais me motiva a vender é o desafio diante das dificuldades quando a 
agência apresenta resultados ruins, pois é fácil jogar em time que está ganhando, o 
difícil é virar o placar, considero bem mais estimulante a adversidade” (Funcionário 
5). 
 

 

Quando interrogados sobre o que os motiva a vender mais, se a satisfação pelos bons 

resultados da agência ou o desafio diante das dificuldades quando a agência apresenta 

resultados ruins, dois funcionários responderam que o que mais os motiva é a satisfação pelos 

bons resultados e três funcionários disseram que motivador é o desafio diante das 

dificuldades, pelo fato de reverter um resultado ruim constituir-se em uma conquista. Os 

primeiros funcionários podem ser relacionados à Teoria dos Dois Fatores, de Frederick 

Herzberg, cujos fatores de motivação afetam a satisfação no trabalho, nutrindo sentimentos de 

realização, trabalho em si, reconhecimento e crescimento. Já os outros, perseguem objetivos 

pessoais bem definidos e que tenham desafios, pois metas muito difíceis, quando aceitas 

tornam-se uma fonte motivadora, porque os esforços são focados para alcançar os objetivos e 

por tratar-se de um desafio a ser enfrentado, torna o trabalho estimulante, o que pode ser 

relacionado, mais uma vez, com a Teoria da Expectação de Vroom.   

 

 

“Me motiva o desafio diante das dificuldades quando minha agência apresenta 
resultados ruins, porque as dificuldades geram desafios e mudar a situação da 
agência é uma coisa motivadora” (Funcionário1) 

 

“Minha motivação deve-se à satisfação pelos bons resultados da agência, pois 
motiva a equipe a buscar novos negócios” (Funcionário 4).   

 

“Devido à forte cobrança e acompanhamento do desempenho, vender mais é uma 
necessidade de sobrevivência na empresa. É claro que bons resultados favorecem 
ao reconhecimento do trabalho realizado” (Funcionário 3).  
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Assim, pôde-se observar que os fatores motivacionais destacados pelos entrevistados 

foram a superação de desafios, a satisfação pela realização, a empolgação pelo sucesso nas 

vendas, a possibilidade de ascensão profissional por bom desempenho e o sentimento de 

realização pelo fechamento de um grande negócio. 

 

 

3.2.3 Percepção dos funcionários em relação aos produtos 

 

 

Em relação à percepção dos funcionários no tocante aos produtos, observa-se que 

todos foram unânimes ao ressaltarem que há uma força muito grande da marca do Banco 

Alfa, que traduz segurança, solidez e credibilidade. Os entrevistados sentem-se à vontade em 

ofertar os produtos do Banco e reagem, com naturalidade, diante das negativas dos clientes, 

não encontrando problemas com relação à venda por telefone. Percebe-se que se sentem mais 

satisfeitos e realizados quando vendem produtos adequados à necessidade dos clientes, 

conforme seu perfil, trazendo benefícios a estes e quando gostam e acreditam no produto. 

 

 

“Diante da aceitação dos produtos pelos clientes, sinto-me satisfeito, gratificado, 
realizado naquele momento” (Funcionário 1). 
 

“Diante da negativa dos clientes para a oferta de produtos procuro ainda assim, 
destacar as qualidades e vantagens na expectativa de que o cliente venha a comprar 
num segundo momento” (Funcionário 3). 
 

“Sinto-me mais satisfeita quando vendo produtos adequados às necessidades dos 
clientes porque ele sai também satisfeito por ter adquirido o que precisava” 
(Funcionário 2).   
 

“Sinto-me motivada a ofertar e vender os produtos da empresa, pois acredito nos  seus 
benefícios e considero-os muito bons” (Funcionário 2).  
 

 “Existem alguns produtos em que acredito e me sinto à vontade em ofertá-los” 
(Funcionário 3). 

 

 

Os funcionários ressaltam como diferenciais à venda dos produtos a força da marca 

Alfa e a boa aceitação através do telemarketing, por serem produtos que transmitem 

confiabilidade, além de serem adequados às necessidades dos clientes. Também, torna-se 
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diferenciado aquele produto que é considerado bom pelos funcionários e no qual eles têm a 

convicção de estarem oferecendo ao cliente o que de melhor a empresa apresenta.  

 

 

3.2.3.1 Fatores facilitadores e dificultadores em relação à venda do produto 

 

 

No que diz respeito aos fatores facilitadores para a venda de produto, os entrevistados 

apresentam como um aliado para a realização de negócios a marca dos produtos do Banco 

Alfa, pela sua tradição e por ser a marca mais lembrada pelos consumidores brasileiros, na 

categoria bancos, recebendo pela 20º vez consecutiva, o Prêmio Folha Top of Mind 2010, em 

São Paulo, destacando-se, também, por ampliar a oferta do crédito, reduzir as taxas de juros e 

financiar o consumo e atividades produtivas. Além disso, os produtos oferecidos vão ao 

encontro das mais diversas necessidades dos clientes, com vantagens atrativas com relação a 

prazos e taxas. Outro aspecto a ser considerado é a segurança transmitida no momento da 

venda, graças à estrutura e treinamentos oferecidos aos funcionários. 

 

 

“Entendo que as facilidades em vender os produtos do Banco estão no fato de que a 
empresa nos proporciona todo o suporte necessário à oferta dos produtos, materiais 
promocionais e toda a estrutura necessária para a realização do negócio” 
(Funcionário 5). 
 

“Os produtos da empresa são beneficiados pelo peso da marca tradicional e 
centenária, o que agrega ao produto segurança, solidez e confiabilidade” 
(Funcionário 3). 
 

“Para mim o maior facilitador às vendas é a força da marca, pois é lembrado pela 
confiança que traz  uma marca de 202 anos” (Funcionário 1). 
. 

 

Na ótica dos entrevistados, os fatores que trazem dificuldades à venda são os mais 

diversos, dependendo do público a quem será ofertado, pois, conforme a renda do cliente, 

poderá ser um produto inviável, embora sendo atrativo e necessário. A maioria considera que 

a maior dificuldade é adequar o produto às necessidades do cliente, pois apesar de ter uma 

renda compatível à aquisição do produto, este poderá não interessá-lo. Outro dificultador é 

vender a quantidade solicitada dos vários produtos dentro do prazo determinado pela empresa, 

o que consiste em um desafio ainda maior, pois acabam sendo insistentes com o cliente e, até 
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mesmo, forçando uma venda. Apesar das dificuldades, esses funcionários enfrentam com 

naturalidade as negativas dos clientes e continuam ofertando sempre os produtos, 

pessoalmente ou mesmo em ações de “telemarketing” e vibram e realizam-se diante do 

fechamento de um grande negócio. 

 

 

“A dificuldade está no fato de a empresa determinar meta de vendas para os 
produtos, o que obriga os funcionários a forçarem a venda de produtos que não vão 
ao encontro das necessidades do cliente” (Funcionário 3). 

 

“Para mim, a maior dificuldade na venda de produtos é atender a quantidade 
solicitada, no tempo determinado pela empresa” (Funcionário 1).  

 

“Para o público com o qual trabalho o maior obstáculo mesmo é a questão 
financeira, a baixa renda limita o leque de possibilidades, muitas vezes o cliente até 
demonstra interesse, mas quando se fala em valores o cliente muitas vezes desiste” 
(Funcionário 5). 

 

“A maior dificuldade que enfrento é vender produtos que não são adequados ao 
perfil do cliente” (Funcionário2) 

 

 

Assim, percebe-se que os fatores facilitadores são a marca que simboliza segurança e 

credibilidade, bem como o material promocional e os treinamentos disponibilizados pela 

empresa. Já a adequação dos produtos às necessidades dos clientes foi apontada pelos 

entrevistados como um dos grandes dificultadores das vendas, assim como o atingimento das 

metas determinadas pela empresa, dentro dos prazos estipulados. 

Nas entrevistas feitas com os funcionários, ficou evidenciado que a superação de 

desafios, a realização pessoal e a ascensão profissional são fatores motivacionais à venda de 

produtos no Banco Alfa. Como facilitadores das vendas, foram enfatizadas a tradição da 

marca, o material promocional e os treinamentos oferecidos pela empresa, sendo que a 

adequação dos produtos às necessidades dos clientes e o atingimento das metas dentro do 

prazo determinado constituem-se nos maiores dificultadores às vendas. 

Analisando todas as respostas dos entrevistados no que diz respeito aos fatores 

motivacionais, o maior sentimento manifestado é o de autorrealização, pois os resultados 

advindos de seus esforços para o alcance das metas de vendas estabelecidas pela empresa é 

extremamente gratificante. Os funcionários pesquisados sentem-se felizes, realizados, 

empolgados e estimulados a enfrentar os desafios diários em relação à venda dos produtos. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Todas as organizações apresentam metas para se manterem competitivas no mercado, 

objetivando retornos financeiros compatíveis com os anseios de seus sócios e acionistas, 

sendo que a motivação para a venda de seus produtos e serviços é fator fundamental para o 

alcance de seus objetivos. Assim, este estudo buscou levantar os fatores motivacionais para a 

venda de produtos oferecidos pelo Banco Alfa, em uma de suas agências. Dessa maneira, 

observaram-se quais motivos levam os funcionários a venderem os produtos, bem como as 

dificuldades e facilidades encontradas para a venda dos mesmos. 

Dentre os estudos sobre a motivação na área de vendas de produtos, o estudo de 

Bergamini (1997), Shermerhorn, Hunt e Osborn (1999), Leboyer (1994), Archer (1997) e 

Robbins (2002) sobre o desempenho em vendas foi determinante na realização deste trabalho. 

De acordo com os autores, a motivação dos vendedores está aliada ao fato de que pessoas 

motivadas são influenciadas a desempenhar suas funções, acarretando um envolvimento 

maior e trazendo mais satisfação, principalmente, quando há o reconhecimento de seu valor, 

elevando, assim, a autoestima. 

Como conseqüência da autoestima elevada, a motivação se fortalece e ocorrências de 

sucesso aumentam os esforços no sentido de melhoria no trabalho, na perseguição por 

melhores cargos. Sabe-se que as pessoas apresentam diferenças em relação às suas tendências 

motivacionais, pois a motivação gira em torno das necessidades individuais e de acordo com a 

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar determinada 

meta. Portanto, o esforço focado nos objetivos organizacionais tende a trazer um melhor 

desempenho, eficiência operacional e ganhos de produtividade, porém somente quando as 

pessoas estiverem totalmente motivadas e com sensação de satisfação pessoal no trabalho, 

será alcançado alto grau de desempenho funcional. 

Nas entrevistas feitas com os funcionários, ficou claro que a superação de desafios, a 

realização pessoal, a possibilidade de ascensão profissional e o estímulo sentido com o 

sucesso nas vendas são os fatores que trazem maior motivação. Como fator dificultador, está a 

pressão provocada pelas metas estipuladas, a qual provoca angústia, num primeiro momento, 

sentimento que é substituído pelo desejo de apresentar o melhor resultado possível, mesmo 

que não se consiga o atingimento que era esperado. Ao contrário, como facilitador, tem-se o 

respaldo da marca dos produtos do Banco Alfa, que são garantia de excelentes produtos. 
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Também pode-se citar o clima de bom relacionamento existente na empresa como um fator 

positivo na motivação das equipes para o atingimento das metas.   

Sendo assim, percebe-se que funcionários com necessidades de realização são bem-

sucedidos em atividades empresariais, pois o indivíduo acredita que seu esforço trará bom 

desempenho e esse resultado será recompensado, de acordo com a Teoria da Expectação, de 

Vroom (ROBBINS, 2002). Além dessa teoria, também fica claro que a Teoria de Maslow, 

conhecida como a Hierarquia das Necessidades, é encontrada na análise de dados feita com as 

respostas dadas pelos funcionários do Banco Alfa: o homem faz o que faz por causa das suas 

necessidades e pela autorrealização como força motivadora e esses fatores motivacionais 

estão ligados ao próprio indivíduo.   

Alguns dos funcionários sentem-se motivados, quando realizam venda de produtos e 

serviços que atinjam as expectativas dos clientes, mas, por outro lado, sentem-se pressionados 

a atingirem metas em determinado tempo. Portanto, essa pressão e cobrança feitas pelo Banco 

aos funcionários pode causar insegurança e até mesmo desmotivação, pois pressionado 

ninguém pode agir com desenvoltura e interesse. O interessante seria que os funcionários 

fossem chamados a participar na realização dos negócios, buscando um envolvimento e 

comprometimento dentro de um clima de bom relacionamento em equipe, pois isso deverá 

trazer melhores resultados para a empresa e a satisfação geral do grupo.  

Em suma, pode-se entender que a recompensa que o indivíduo acredita receber com o 

seu desempenho motivacional para a venda de produtos, constitui o instrumento da motivação 

e representa o valor do resultado esperado pelo indivíduo.    

Com o intuito de acrescentar melhorias ao Banco Alfa, pode-se sugerir a adoção de 

práticas de reconhecimento e valorização mais enfáticas aos seus funcionários, com relação ao 

trabalho realizado. Da mesma forma, torna-se importante a realização de constantes feedbacks 

com o objetivo de desenvolver e despertar todo o potencial existente no interior de cada um 

de seus colaboradores. Dessa maneira, tem-se uma equipe motivada e comprometida com as 

estratégias e diretrizes da instituição, pois uma equipe coesa em torno de um mesmo ideal é 

capaz de imprimir esforços na busca por melhores resultados.    

Assim, observa-se que outras pesquisas devem ser realizadas sobre esse tema, uma vez 

que o universo humano é muito vasto e a motivação deve ser analisada com profundidade, 

pois é um fator interno a ser provocado em cada indivíduo, determinado de acordo com seu 

perfil. A motivação deve ser renova a cada dia, trazendo-nos novos desafios num sistema de 

elevado patamar de competitividade.  
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APÊNDICE – ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 

 

BLOCO 1 – PERFIL DO ENTREVISTADO 
1. Qual a sua renda? 
2. Qual a sua idade? 
3. Qual o seu estado civil? 
4. Você possui dependentes? Quantos? 
5. Qual o grau de escolaridade? 
6. Quanto tempo você trabalha na empresa? 
7. Qual o seu cargo na empresa? 
8. Há quanto tempo você está nesse cargo? 
 
BLOCO 2 – PERCEPÇÃO NA EMPRESA 
9. Como é o relacionamento entre as pessoas da sua equipe? 
10. Como é a autonomia que você tem para propor melhorias na execução do trabalho? 
11. Você se realiza na sua atividade profissional? 
12. Como você se sente em trabalhar nesta agência e neste setor? 
13. Caso você tenha uma função de chefia, como se sente com relação aos seus subordinados? 
14. Como você se sente como funcionário da empresa? 
15. Como você se sente em relação às exigências da empresa? 
 
BLOCO 3 – PERCEPÇÃO À VENDA DOS PRODUTOS 
16. Como você se sente ao ofertar/vender produtos da empresa? 
17. Você considera as suas atividades desafiadoras? 
18. Quais as dificuldades para vender os produtos determinados pela empresa? 
19. E quais as facilidades? 
20. Como você reage diante da negativa do cliente? 
21. Como você procede diante da aceitação do cliente ao adquirir produtos oferecidos a ele? 
22. Você entra em contato com clientes, por telefone, para oferecer os produtos que precisam 

ser vendidos? 
 
BLOCO 4 – MOTIVAÇÃO À VENDA DOS PRODUTOS 
23. Há condições adequadas a realização do trabalho com qualidade? 
24. Você considera a competição entre as equipes motivadora? 
25. Como as pessoas sentem-se diante das metas a serem cumpridas? 
26. A empresa informa claramente o que espera de você no quesito vendas? 
27. O que motiva você para a venda dos produtos do banco? 
28. Como você se sente mediante o fechamento de um grande negócio? 
29. Como você avalia sua energização para a atividade de vendas?  
30. O que o motiva a vender mais: a satisfação pelos bons resultados de sua agência ou o 

desafio diante das dificuldades quando sua agência apresenta resultados ruins? Por quê?  
 


