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RESUMO 

 

A presente monografia tem por objetivo investigar os fatores que motivam funcionários de 

uma agência bancária a trabalhar no atendimento aos clientes. Para tanto, utilizam-se dois 

principais eixos de análise: identificação de necessidades intrínsecas (motivação) individuais 

dos funcionários estudados e as possibilidades de satisfação destas necessidades. O estudo 

pode ser caracterizado como uma pesquisa qualitativa, através do método estudo de caso 

único em agência bancária de pequeno porte no interior do Rio Grande do Sul. Foram 

utilizadas como fontes de coleta de dados entrevistas com roteiros semi-estruturados. 

Participaram como sujeitos de pesquisa todos os funcionários da unidade de estudo sendo 

eles: 01 gerente geral, 01 gerente de módulo, 01 assistente de negócios, 01 escriturário e 01 

caixa executivo. A análise dos resultados deu-se de forma qualitativa. Esta demonstrou a 

necessidade de autorealização dos funcionários que não possuem função gerencial, 

constatação que remete à Teoria da hierarquia da necessidade de Abraham Maslow, que se 

reflete no reconhecimento de seu trabalho por parte do cliente como fator motivacional 

predominante para o exercício de seu trabalho, e necessidade de realização e poder, conforme 

as definições de McClelland em sua Teoria das necessidades, referente aos funcionários 

ocupantes de cargos gerenciais. 

 

Palavras-chave: Motivação. Funcionários. Atendimento ao cliente.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O mundo contemporâneo se caracteriza pelas constantes mudanças seja nas áreas 

tecnológica, científica, política, econômica, social, quanto comportamental. A cada dia 

mudanças tornam-se cada vez mais intensas e constantes; conhecimentos, habilidades e 

atitudes mais complexas são exigidas dos trabalhadores, pois as máquinas não só executam 

tarefas mais complicadas que execução de processos como são responsáveis pela redução de 

um número expressivo de postos de trabalho. 

A necessidade de adaptação a tantas mudanças acarreta ao trabalhador sentimentos de 

insegurança, instabilidade e ansiedade, visto que, em muitos casos, este vem sendo substituído 

gradativamente não só por máquinas, mas por um novo perfil de estreantes no mercado de 

trabalho, que impõe medo pela coragem, pela intimidade com a tecnologia e pelo nível de 

escolaridade mais elevado.  

Tais transformações se refletiram fortemente sobre a realidade do trabalhador. Nesse 

contexto, as novas tecnologias adotadas pelo setor bancário aumentaram a rapidez do fluxo de 

dinheiro e contribuíram para o desenvolvimento de modos de trabalhar diversos que implicam 

qualificação, recolocação e também desemprego, com implicações diretas à saúde do 

trabalhador, conforme registra Grisci (1999). Fatores como a substituição de vários postos de 

trabalho pelas máquinas de autoatendimento, a redução e a futura extinção total dos caixas 

executivos, a exigência de uma gama cada vez maior de conhecimentos e habilidades como 

condição para a permanência e ascensão profissional, bem como a exigência cada vez maior 

de cumprimento de metas, vêm sobrecarregando e ameaçando os funcionários. De modo 

geral, portanto, tais fatores tem resultado em conseqüências negativas sobre o nível de 

motivação destes trabalhadores em relação ao desempenho de seu ofício. 

Diante deste cenário, a motivação dos trabalhadores já não mais se limita a fatores 

como possibilidades de ascensão profissional, oferta de planos de carreira, benefícios sociais, 

salários atrativos ou um bom ambiente de trabalho. O desafio das organizações ganhou 

complexidade proporcional na medida em que exige dos líderes um olhar atento, sensível e 

preciso sobre o ser humano existente sob a máscara do profissional. Em busca da 

identificação os seus valores mais caros e a satisfação de necessidades latentes ou mais 

elevadas na esperança de melhores desempenhos. 

Nesse contexto, o tema motivação vem sendo amplamente estudado, mas nem sempre 

compreendido. A verdadeira motivação nasce das necessidades interiores e não de fatores 

externos, assim “não há nada mais desmotivador que tentar motivar alguém.” (BERGAMINI, 
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1997b, p. 63). Contudo, já se acreditou que motivar se limitaria a recompensar ou punir 

pessoas por comportamentos desejáveis ou indesejáveis, a fim de que mecanicamente 

repetissem comportamentos desejáveis e evitassem os indesejáveis, caracterizando-se o que a 

psicologia define por condicionamento. 

A presente pesquisa visou identificar os fatores que motivam os funcionários de uma 

agência bancária a trabalhar no atendimento a clientes, através da pesquisa qualitativa na 

forma de estudo de caso único, de modo a identificar necessidades intrínsecas individuais, 

realizada no próprio local de trabalho e, a partir desta identificação, poder oferecer aos 

administradores alternativas de satisfação destas necessidades.  

Os sujeitos pesquisados, em número de 5 (cinco), são funcionários de uma agência 

bancária situada no interior do Rio Grande do Sul, que configuram maioria masculina, com 

funções e tempo de trabalho diversos na instituição, assim distribuídos: gerente geral (30 a), 

gerente de módulo (11 a), assistente de negócios (10 a), escriturário (1 ano), caixa executivo 

(4 a). A agência em estudo pertence a uma instituição financeira de grande porte, de 

abrangência nacional e internacional. 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa consistiu em investigar os fatores que motivam 

os funcionários da agência bancária em estudo a trabalhar no atendimento aos clientes. E 

como forma de entender o objetivo geral, foram organizados os seguintes objetivos 

específicos: 

- Identificar os fatores que motivam os funcionários de uma agência bancária a 

trabalhar no atendimento a clientes; 

- Identificar os fatores que desmotivam os funcionários de uma agência bancária a 

trabalhar no atendimento a clientes; 

- Levantar as demandas de mudanças nos fatores de (des)motivação;  

- Levantar as demandas de manutenção nos fatores de motivação. 

A pesquisa mostra-se importante aos gestores da agência estudada a fim de melhor 

conhecerem as necessidades de seus funcionários para poderem assim, utilizar-se de métodos 

que proporcionem a liberação da motivação intrínseca a cada membro da equipe.  

 

O administrador deve conhecer as necessidades humanas para compreender o 

comportamento humano e utilizar a motivação como meio para melhorar a qualidade 

de vida nas organizações. (CHIAVENATO, 2004, P. 264). 

 

 

Em virtude da limitação temporal para a conclusão deste trabalho, o estudo foi 

limitado a uma agência bancária de pequeno porte no interior do Rio Grande do Sul. 
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Em termos de estrutura, além deste capítulo introdutório o presente trabalho se 

desdobra em mais cinco. O segundo capítulo aborda a pesquisa teórica sobre o tema 

motivação, que é o elemento que influencia as ações positivas ou negativas das pessoas no 

ambiente corporativo. Em motivação são abordadas as teorias de Maslow, Alderfer, Herzberg 

e MacClelland. O terceiro capítulo descreve sucintamente a empresa estudada de modo a 

expor sua estrutura organizacional e as características da agência enquanto objeto de estudo. 

Há de se considerar, contudo, que com a finalidade de preservar o sigilo, as informações 

obtidas através de fontes documentais extraídas do site oficial da empresa, não serão 

referenciadas. O quarto capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados, a 

abrangência e o público a quem se destina, e a maneira como foram conduzidos e tratados os 

dados obtidos. Na seqüência, o quinto capítulo apresenta a análise dos resultados obtidos a 

partir das entrevistas à luz das teorias pesquisadas. Por fim, são apresentadas as considerações 

finais, limitações e sugestões de realização de novos trabalhos. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

Ao pensar no tema motivação, é inevitável vir à mente cenas como palestras lotadas 

em que há um apresentador bem vestido, eloquente, sedutor que ao final de sua explanação 

deixa no ambiente uma sensação de “nós podemos”, ou então a atitude de um gestor 

gratificando um funcionário pelo seu bom desempenho e punindo outro pelo mau 

desempenho. Sem esquecer as promessas de maiores possibilidades de ganhos e ascensão 

profissional conforme a produtividade, ou da possibilidade de ganhar um prêmio pelo 

cumprimento de todas as metas, dentre outros exemplos. Contudo, nada disso é motivação. 

“Ninguém motiva ninguém. O potencial motivacional já existe dentro de cada um. O 

importante é não desperdiçá-lo.” (BERGAMINI, 2003, p. 64). 

Maximiano (2006) refere que no âmbito da administração, pessoa motivada 

usualmente significa alguém que demonstra alto grau de disposição para realizar uma tarefa 

ou atividade de qualquer natureza. No entanto, as pessoas também se motivam para fazer 

coisas que vão na direção oposta à desejada pela empresa, como greves, sabotagens, roubo de 

mercadorias ou invasões de fábricas que demitem funcionários. Por causa disso, o estudo da 

motivação para o trabalho desperta grande interesse entre administradores e pesquisadores, 

dada a importância de entender e se possível, manejar o estado de diposição para realizar 

tarefas. 

Neste capítulo será abordado o conceito de motivação à luz das principais teorias que 

norteiam o trabalho a fim de auxiliar na compreensão do objeto da pesquisa e, ao final, 

permitir que tais conceitos sejam relacionados com os resultados da pesquisa de campo. 

 

2.1 CONCEITOS DE MOTIVAÇÃO 

 

Para Olinto (2003) a motivação pode ser entendida como, “uma espécie de energia 

psicológica ou tensão que põe em movimento o organismo humano”; Maximiano (2006) 

menciona que o estudo da motivação é um dos temas centrais do enfoque comportamental, 

porque é necessário compreender os mecanismos que movimentam as pessoas, para os 

comportamentos de alto desempenho, indiferença ou improdutividade, a favor ou contra os 

interesses da organização e da administração.  

Por tratar-se de impulso ou necessidade, a motivação é originada basicamente no 

interior dos indivíduos. Assim sendo, a fala comum “você tem que motivar seus 
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empregados!” perde seu uso prático, pois sugere algo impossível de realizar (CASADO, 2002, 

p. 248). 

“O estudo da motivação teve origem na Teoria Comportamental da Administração que 

teve início com Herbert Alexander Simon, Chester Barnard, Douglas McGregor, Rensis 

Likert, Chris Argyris, considerados importantes autores dessa teoria.” (CHIAVENATO, 2004, 

p. 264). Nesse contexto, deve-se destacar que 

 

A Teoria Comportamental fundamenta-se no comportamento individual das pessoas 

para explicar o comportamento organizacional. Para analisar como as pessoas se 

comportam, torna-se necessário o estudo da motivação humana. Um dos temas 

fundamentais dessa teoria é a motivação humana. O administrador deve conhecer as 

necessidades humanas para compreender o comportamento humano e utilizar a 

motivação como meio para melhorar a qualidade de vida nas organizações. 

(CHIAVENATO, 2004, p. 264). 

 

Desse modo, as teorias sobre a motivação, que explicam o desempenho das pessoas 

em situações de trabalho, dividem-se em dois grupos. O primeiro grupo de teorias procura 

explicar a forma com que funciona o mecanismo da motivação. São as chamadas teorias de 

processo. O segundo grupo procura explicar quais são os motivos específicos que fazem as 

pessoas agirem. São as chamadas teorias de conteúdo (MAXIMIANO, 2006). 

De acordo com Mendonça (2010), as principais teorias e autores que se ocupam na 

abordagem das Teorias de Processos são: a Teoria do Modelo de Comportamento; Teoria 

Behavorista, tendo como principal autor Burrhus Frederic Skinner, Teoria da Expectativa de 

Victor Vroon e a Teoria da Eqüidade de Stacy T. Adams.    

Para Maximiano (2006), a Teoria do modelo de comportamento é uma das mais 

conhecidas que explicam como os motivos determinam o comportamento. Da mesma forma, é 

o modelo mais simples, que fornece uma explicação acessível para o entendimento das ações 

individuais. O modelo baseia-se em três hipóteses principais: A primeira, de que todo o 

comportamento é motivado; a segunda, sustenta que o comportamento é orientado para a 

realização de algum objetivo; e a terceira hipótese prevê a possibilidade da realização do 

objetivo sofrer perturbações por conflito, frustração ou ansiedade. 

 

O modelo assume a premissa de que o comportamento de todas as pessoas é similar, 

no sentido de que o mecanismo de funcionamento de todas as pessoas tem o mesmo 

desenho; todos estão influenciados por motivos e perseguem objetivos. No modelo, 

desempenham papel importante as diferenças individuais, influenciadas pelas 

variáveis ambientais, que relativizam tanto os motivos quanto os objetivos, 

tornando-os mais ou menos importantes, dependendo de cada pessoa 

(MAXIMIANO, 2006, p. 252). 
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Segundo Daft apud Mendonça (2010), a teoria da expectativa proposta por Vitor 

Vroom, sugere que a motivação depende das expectativas dos indivíduos sobre sua 

capacidade de desempenhar tarefas e receber as recompensas desejadas, sendo voltada para o 

ambiente de trabalho, procurando identificar relações entre variáveis dinâmicas que explicam 

o comportamento das pessoas no trabalho e o processo de pensamento que os indivíduos usam 

para alcançar recompensas. As chaves para a teoria são as expectativas para as relações entre 

o esforço, o desempenho e o valor dos resultados para o indivíduo. 

Na opinião de Maximiano (2006,), é uma teoria hedonista, segundo a qual as pessoas 

escolhem os comportamentos conforme a possibilidade de satisfação ou insatisfação que os 

resultados desses proporcionam. Esta teoria procura explicar a cadeia de causas e efeitos que 

liga o esforço inicial ao resultado ou recompensa final. 

A Teoria da eqüidade, afirma que as pessoas são motivadas a alcançar uma condição 

de igualdade ou justiça nas suas relações com outras pessoas e com as organizações. Exemplo 

dessa afirmação é a realidade de funcionários que se encontram em situação de desigualdade 

ou hierarquicamente inferiores que experimentam uma insatisfação e tensão emocional que  

procurarão reduzir. Esta teoria faz crer que quando uma pessoa avalia o resultado do seu 

trabalho, qualquer diferença percebida em relação ao dos outros torna-se um fator 

motivacional (MENDONÇA, 2010). 

O ponto central da teoria da eqüidade (ou teoria do equilíbrio) é a crença de que as 

recompensas devem ser proporcionais ao esforço e iguais para todos. Se duas pessoas 

realizam o mesmo esforço, a recompensa de uma deve ser igual à da outra. Idealmente, deve 

haver eqüidade ou equilíbrio. As premissas da teoria da eqüidade estabelecem que as pessoas 

sempre fazem comparações entre os seus esforços e recompensas com os esforços e 

recompensas dos outros, especialmente quando há algum tipo de proximidade 

(MAXIMIANO, 2006). 

O behavorismo é um ramo do estudo do comportamento que se baseia em 

experimentações de laboratório com animais. Por esta característica, suas hipóteses podem 

oferecer elementos para a compreensão dos motivos responsáveis pela ativação do 

comportamento humano, especialmente no que se refere à recompensa (MAXIMIANO, 

2006).  

Um dos conceitos fundamentais desta teoria é condicionamento operante, ou 

mecanismo de repetição. 

Para Maximiano (2006), o condicionamento operante ou mecanismo de repetição é 

aquele que produz o efeito desejado e então o indivíduo passa a repeti-lo nas situações de 
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necessidade. Neste sentido, menciona B.F.Skinner apud MAXIMIANO (2006, p. 256), o 

principal pesquisador e ideólogo do behavorismo, que “o comportamento é reforçado por suas 

próprias conseqüências.” 

Maximiano (2006) elenca um conjunto de técnicas utilizadas para modificar o 

comportamento humano sendo elas: reforço positivo, punição, programação de estímulos, 

extinção e modificação do comportamento.  

Reforços positivos são os resultados que produzem satisfação responsáveis pela 

repetição dos comportamentos. “Para os behavioristas, a recompensa só deve ser oferecida em 

contrapartida do comportamento desejado, ou perderá a força motivacional.” (DAFT, 2010; 

MAXIMIANO, 2007 apud MENDONÇA, 2010, p. 03). 

A evasão de aprendizagem, ou reforço negativo, é a remoção de um resultado 

desagradável que segue a um comportamento desejado (DAFT, 2010 apud MENDONÇA, 

2001).  

Punição ou castigo, para Maximiano (2006), é a conseqüência desagradável que ocorre 

após algum comportamento.  

A programação de estímulos refere-se à freqüência do reforço, uma programação de 

reforço pode ser escolhida para produzir um efeito máximo sobre o comportamento no 

trabalho dos funcionários. Este reforço pode ser contínuo, sendo oferecido sempre que o 

comportamento desejado ocorre; ou intermitente. (MAXIMIANO, 2007 apud MENDONÇA, 

2010). 

A extinção, para Maximiano (2006), é o desaparecimento de um comportamento 

quando não reforçado. Um comportamento condicionado a uma recompensa tende a 

enfraquecer ou desaparecer na ausência de recompensa. 

A teoria behaviorista sempre foi objeto de críticas em virtude de sua associação à 

modificação do comportamento contra a vontade das pessoas, por meio de punições, drogas e 

hipnotismo. Contudo, os princípios do reforço e do condicionamento, aplicados com tanto 

êxito ao condicionamento e adestramento de animais, continuam a ser úteis para explicarem 

muitos dos hábitos e comportamentos repetitivos dos indivíduos nas organizações e na 

sociedade (MAXIMIANO, 2007 apud MENDONÇA, 2010).  

O segundo grupo de teorias sobre motivação que compõe a Teoria Comportamental, 

são as teorias de conteúdo que podem ser entendidas da seguinte forma: 

 

As teorias de conteúdo procuram explicar quais motivos agem sobre as pessoas para 

mover seu comportamento: 

 Quais motivos ou estímulos são capazes para ativar o comportamento? 
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As primeiras hipóteses sobre o conteúdo da motivação foram propostas pelos 

filósofos gregos, nas discussões sobre o conceito de felicidade. As mais sofisticadas 

teorias continuam a se inspirar nessas antigas idéias, que reconhecem três tipos 

principais de motivos: a motivação do ganho material, a motivação do 

reconhecimento social e a motivação interior da realização pessoal. Cada uma dessas 

hipóteses sobre a motivação corresponde a uma hipótese sobre a natureza humana. 

Uma quarta hipótese reconhece que as três primeiras são simplificações e estabelece 

que a natureza humana é complexa demais para ser explicada por apenas um motivo. 

A hipótese correspondente é a do homem complexo (MAXIMIANO, 2006, p. 259). 

 

 

As teorias de conteúdo são subdivididas nas seguintes teorias: Teorias Clássicas, 

Teorias das Necessidades; Frustração e Teoria dos dois fatores. (MAXIMIANO, 2006).  

Cada uma dessas teorias, no fundo, procura explicar que tipo de recompensas as 

pessoas almejam. O mecanismo que torna as recompensas mais ou menos atraentes é 

complexo, pois depende de muitos fatores, entre eles os mais importantes são as necessidades 

humanas, que estão na base de algumas das teorias mais divulgadas da 

motivação.(MAXIMIANO, 2006). 

Esta pesquisa está baseada nas Teorias das Necessidades, cujos principais pensadores 

são: Abraham Maslow e sua teoria da Hierarquia das Necessidades; Clayton Alderfer e sua 

Teoria ECR - existência, relacionamento e crescimento; Frederick Herzberg com a Teoria dos 

Dois Fatores e a Teoria das necessidades de McClelland. 

Em virtude da maior afinidade existente ao objetivo proposto e os resultados das 

entrevistas, esta pesquisa limitou-se a investigar os possíveis fatores que possam motivar os 

funcionários da unidade estudada, à luz das teorias de conteúdo. 

 

2.2 PRINCIPAIS TEORIAS SOBRE MOTIVAÇÃO 

 

2.2.1 Teoria da Hierarquia das necessidades de Abraham Maslow 

 

A Teoria da Hierarquia das Necessidades é fundamental para a compreensão dos 

objetivos deste trabalho.  

Antes, porém de se embrenhar pelas discussões sobre este assunto, é importante 

contextualizar que foi Sigmund Freud quem primeiro descreveu a natureza intrínseca da 

motivação no contexto das necessidades humanas; para ele, uma necessidade pode ser descrita 

como um estímulo que ataca de dentro para fora do organismo, sendo uma força persistente 

enquanto não satisfeita (ARCHER, 1978). 

Segundo Maslow apud MOTTA (2006), o ser humano possui necessidades complexas 

que podem ser hierarquizadas. O comportamento humano é dirigido primeiro para a satisfação 
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de necessidades básicas ou fundamentais, as quais são essenciais e se relacionam à 

manutenção do corpo e da sensação de segurança. São as necessidades de abrigo, de comida e 

de dinheiro, por exemplo. Após satisfazê-las, o ser humano procurará satisfazer suas 

necessidades hierarquicamente mais complexas. Somente após satisfazer as necessidades 

básicas o indivíduo deslocará energia para satisfação das mais complexas.  

Chiavenato explica cada grupo de necessidades da seguinte forma: 

 

Necessidades fisiológicas. Constituem o nível mais baixo da hierarquia, na qual 

estão as necessidades de alimentação (fome e sede), sono e repouso (cansaço), 

abrigo (frio ou calor), desejo sexual etc. Estão relacionadas à sobrevivência do 

indivíduo e preservação da espécie. 

Necessidades de segurança. Constituem o segundo nível. São necessidades de 

segurança, estabilidade, busca de proteção contra a ameaça ou privação e fuga do 

perigo. Surgem no comportamento quando as necessidades fisiológicas estão 

relativamente satisfeitas. 

Necessidades sociais. Surgem quando as necessidades mais baixas (fisiológicas e de 

segurança) encontram-se relativamente satisfeitas. São as necessidades de 

associação, participação, amizade, afeto, amor e aceitação por parte dos colegas. 

Necessidades de estima. Estão relacionadas à maneira pela qual o indivíduo se vê se 

avalia. Envolvem auto-apreciação, autoconfiança, necessidade de aprovação social e 

de respeito, status, prestígio e consideração. Incluem ainda o desejo de 

independênica e autonomia. 

Necessidades de auto-realização. São as necessidades mais elevadas e que estão no 

topo da hierarquia. Estão relacionadas à realização do próprio potencial e ao 

autodesenvolvimento contínuo da pessoa. É o impulso para tornar-se sempre mais e 

de vir a ser tudo o que puder ser (CHIAVENATO, 2004, p. 265). 

 

Motta e Vasconcelos (2006) sustentam que ainda que estas necessidades se 

apresentem hierarquizadas, na visão de Maslow, não significa que todo o indivíduo busque 

linearmente a satisfação delas. Não existem estágios estanques a serem atingidos: as 

necessidades variam e se alteram de acordo com as experiências do indivíduo e as mudanças 

que ele enfrenta em sua vida. As necessidades fundamentais e complexas se mesclam e 

sempre que uma hierarquicamente inferior é satisfeita as mais complexas voltam a manifestar-

se. Esse processo pode alternar-se muitas vezes, variando o grau de intensidade e o tipo de 

necessidade do indivíduo. Todavia, é necessário destacar que os trabalhos de Maslow 

tornaram-se base para as demais teorias de conteúdo que tratam sobre as necessidades. 

Archer (1978), buscando um maior aprofundamento em relação à esta temática, 

diferencia as necessidades de fatores de satisfação ao sustentar que a teoria de Maslow seria 

mais esclarecedora se em vez de hierarquia de necessidades tratasse da hierarquia de 

motivadores, na medida em que as necessidades humanas intrínsecas e não os fatores que 

satisfazem a estas necessidades. O autor sustenta que  os comportamentos condicionados ou  
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incondicionados exigem alguma necessidade ativa, intrínseca e existente para energizar ou 

motivar o comportamento. 

A necessidade é que motiva o comportamento e não o estímulo ou a resposta. Esta é a 

regra para todo o comportamento. Um indivíduo não estará motivado para agir ou deixar de 

agir, a menos que tenha uma necessidade energizando sua decisão. Ainda que verdadeira a 

afirmativa de que a forma pela qual o indivíduo se comporta possa ser influenciada por um 

estímulo externo, esse estímulo não é nada mais do que um fator de satisfação ou de contra-

satisfação (ARCHER, 1978). 

Maslow apud Chiavenato (2004) apresenta as seguintes conclusões a partir da Teoria 

da Hierarquia das Necessidades: 

 

 Somente quando um nível de necessidades está satisfeito é que o nível mais 

elevado surge no comportamento da pessoa. Quando uma necessidade é 

satisfeita, ela deixa de ser motivadora de comportamento, dando 

oportunidade para que o nível mais elevado possa se manifestar. 

 Nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide de 

necessidades. Algumas chegam ao nível de necessidades de auto-

realização; outras nas necessidades de estima; outras nas necessidades 

sociais; muitas outras ficam fixadas nas necessidades de segurança e 

fisiológicas, sem que consigam satisfaze-las adequadamente. 

 Quando as necessidades mais baixas estão satisfeitas as mais elevadas 

dominam o comportamento. Mas, quando alguma necessidade de nível 

mais baixo deixa de ser satisfeita, ela volta a predominar no 

comportamento. 

 Cada pessoa possui sempre mais de uma motivação. Todos os níveis de 

motivação atuam conjuntamente no organismo. As necessidades mais 

elevadas predominam sobre as mais baixas desde que estas sejam 

satisfeitas. Toda necessidade está relacionada ao estado de satisfação ou 

insatisfação de outras necessidades. Seu efeito sobre o organismo é sempre 

global e conjunto, e nunca isolado (CHIAVENATO, 2004, p. 266). 

 

2.2.2 Teoria ECR – existência, relacionamento e crescimento de Clayton Alderfer 

 

Derivada da referida teoria de Maslow, a principal contribuição dos estudos de 

Clayton Alderfer consiste na conclusão de que não há necessariamente uma hierarquia entre 

as necessidades, pois além destas necessidades poderem alternar-se, mais de uma pode estar 

ativa ao mesmo tempo, bem como é admitida a regressão delas (GOLVEIA; BAPTISTA, 

2007). 

Para o autor, há três níveis de necessidades – existência, relacionamento e crescimento 

– que combinam os cinco grupos das necessidades de Maslow. 

Por existência consideram-se as preocupações de garantir as exigências materiais 

humanas básicas, correspondentes às necessidades fisiológicas e de segurança de Maslow. Por 
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relacionamento consideram-se a vontade de manter intercâmbios pessoais relevantes, o que 

corresponde à necessidade social e ao componente externo de estima de Maslow. Por fim, 

entende-se por crescimento o desejo intrínseco de desenvolvimento pessoal, equivalente à 

necessidade de auto-realização e ao componente interno de estima de Maslow. (CASADO, 

2002). 

Assim, para Alderfer, todos os níveis de necessidades atuam simultaneamente e, além 

disso, a insatisfação de determinada necessidade aumenta a importância de níveis mais 

baixos. Por exemplo, um empregado frustrado nas suas necessidades de crescimento pode ser 

motivado a satisfazer as necessidades de relacionamento (de nível inferior). Trabalhadores 

que viram frustradas suas expectativas de maior autonomia e responsabilidade afirmam que 

ter amigos no trabalho e encontrar-se com eles fora da empresa era das coisas mais 

importantes de suas vidas (GOLVEIA; BAPTISTA, 2007). 

 Alderfer difere de Maslow na medida em que acredita que a satisfação das 

necessidades não é seqüencial, mas simultânea (MAXIMIANO, 2006). Faz-se importante, 

nesse sentido a contribuição de Maxiamiano (2006) ao destacar que esta teoria não torna 

desatualizada a teoria de Maslow, mas apresenta um aprimoramento à idéia de hierarquias ao 

considerar que mais de uma necessidade pode funcionar ao mesmo tempo e que se uma de 

ordem elevada permanece isatisfeita, aumenta o desejo de satisfazer outra de ordem inferior. 

 

2.2.3 Teoria dos Dois Fatores de Herzberg 

 

A Teoria dos dois fatores deriva da Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, 

contudo diferencia-se desta ao reagrupar as necessidades hierarquicamente organizadas em 

dois grandes grupos: o das necessidades básicas (ou fatores higiênicos) e o das necessidades 

de autorealização (ou fatores intrínsecos) (BERGAMINI, 2003).  

Herzberg, para ilustrar o entendimento desta teoria, utilizou-se de metáfora religiosa 

exemplificando a classificação das duas grandes necessidades do ser humano – as 

necessidades básicas (ou fatores higiênicos e a metáfora de Adão) e as necessidades de auto-

realização (ou fatores intrínsecos e a metáfora de Moisés). “Segundo o autor, todo o indivíduo 

tem em relação ao seu trabalho duas atitudes diferentes, representadas pelos personagens 

bíblicos Adão e Moisés.” (MOTTA; VASCONCELOS, 2006, p. 71). 

 

Adão é o homem natural que busca satisfazer suas necessidades elementares, sem as 

quais ele não poderia viver, com as necessidades de segurança, afeição, prestígio e 

reconhecimento social. Essas necessidades devem ser atendidas em um nível 
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mínimo, sem o que a atividade humana no trabalho não é possível. A esse processo 

Herzberg chamou um nível de higiene mínimo, abaixo do qual o homem pára de 

trabalhar. Sem a satisfação mínima dessas necessidades básicas, o trabalho não 

ocorre a contento. No entanto, não é porque o indivíduo tem essas necessidades 

satisfeitas no seu ambiente de trabalho em um nível minimamente aceitável e 

higiênico que a produtividade aumentará. Sem que essas necessidades sejam 

atendidas, o trabalho produtivo torna-se difícil. O fato de atendê-las, porém, não 

implica aumento de produtividade. O atendimento das necessidades básicas dos 

indivíduos é condição necessária, mas não suficiente, para a manutenção de boa 

produtividade no trabalho (MOTTA; VASCONCELOS, 2006 p.71). 

 

 

A fim de descrever didaticamente a categoria das necessidades de autorealização ou 

fatores intrínsecos, Herzberg refere-se à figura bíblica de Moisés em contrapartida a de Adão. 

“A Moisés atribui a busca do aperfeiçoamento do espírito, da criação, da realização e do 

desenvolvimento do potencial humano.” (MOTTA; VASCONCELOS, 2006, p. 72). 

Chiavenato (2004) destaca que os fatores higiênicos são essencialmente profiláticos e 

preventivos: eles apenas evitam a insatisfação, mas não provocam a satisfação. Seu efeito é 

como o de certos remédios higiênicos que agem no combate do sintoma mas não trazem mais 

saúde. 

Os fatores intrínsecos, também chamados de motivacionais, estão relacionados ao 

aprendizado e à realização do potencial humano no trabalho, às necessidades mais complexas, 

cuja busca de satisfação permite a canalização da energia vital para o trabalho, e geram maior 

comprometimento com a organização. Há ainda que se destacar que esses são fatores 

complexos, influenciados pela identidade de cada indivíduo (MOTTA; VASCONCELOS, 

2006). 

Desse modo, os Fatores Motivacionais ou Intrínsecos dependem das características de 

cada indivíduo ou grupo organizacional; sendo de difícil generalização na medida em que 

ligam-se aos fatores identitários, de auto-realização e auto-estima. Motta e Vasconcelos 

(2006) trazem como possível satisfação dos fatores motivacionais ou intrínsecos, políticas 

organizacionais que permitam o aprendizado, o treinamento de habilidades e a progressão na 

carreira. Enfim, os fatores motivacionais, enquanto mantidos, retém os indivíduos na 

organização. 

Chiavenato (2006) aponta que para proporcionar continuamente motivação no 

trabalho, Herzberg propõe o enriquecimento de tarefas ou enriquecimento do cargo. Esta 

medida consiste na substituição de tarefas mais simples por tarefas mais complexas para 

acompanhar o crescimento das pessoas, oferecendo-lhe condições de desafio e satisfação 

profissional no cargo. O enriquecimento de tarefas depende do desenvolvimento de cada 

pessoa e deve adequar-se às suas características individuais de mudança. Nesse sentido, as 
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ações de enriquecimento podem ser vertical (eliminação de tarefas mais simples e acréscimo 

de tarefas mais complexas) ou horizontal (eliminação de tarefas relacionadas a certas 

atividades e acréscimo de outras tarefas diferentes no mesmo nível de dificuldade). 

Segundo Chiavenato (2006) o enriquecimento de tarefas pode provocar efeitos como 

aumento da motivação, da produtividade, redução de faltas ou atrasos ao serviço e redução da 

rotatividade do pessoal. Contudo, deve-se ponderar que estas ações também podem gerar 

efeitos indesejáveis, como o aumento de ansiedade frente a novas tarefas, temor ao insucesso, 

conflito entre as expectativas pessoais e os resultados do trabalho nas tarefas enriquecidas, 

sentimentos de exploração quando a empresa não acompanha o enriquecimento de tarefas 

com o enriquecimento da remuneração e a redução das relações interpessoais devido à maior 

concentração nas tarefas enriquecidas. 

Em síntese, para Herzberg, há certos fatores motivacionais cujo papel é simplesmente 

o de manter a insatisfação das pessoas no nível mais baixo possível. Como mencionado 

anteriormente, estes fatores denominados de “higiene” referem-se ao ambiente externo como 

condições físicas do ambiente de trabalho, recompensas pecuniárias, relacionamentos entre os 

pares e superiores e sensação de estabilidade. Por outro lado há os fatores de motivação que 

são entendidos como a realização pessoal, a responsabilidade, o trabalho em si e o 

reconhecimento do esforço pessoal (BERGAMINI, 2003). 

 

2.2.4 Teoria das necessidades de Mcclelland 

 

Ao elaborar sua teoria, McClelland parece tê-la dedicado aos líderes, na medida em 

que sustenta que as pessoas são motivadas por três necessidades: realização, poder e 

associação. A necessidade de realização está associada a ultrapassagem de padrões de 

excelência; a de poder, como desejo de influência e a de associação, ligada ao desejo de 

manutenção de relacionamentos agradáveis e busca por cooperação (FERREIRA; FUERTH; 

ESTEVES, 2006). 

Segundo McClelland apud GOLVEIA, BAPTISTA (2007), todos possuem estas 

necessidades em maior ou menor grau em estado latente ou não, ainda que sejam mais 

evidentes em indivíduos que possuam cargo de maior expressão social. 

Para Motta e Vasconcellos (2006, p. 72), a necessidade de realização “é o desejo 

inconsciente do indivíduo de atingir um nível de excelência técnica ou profissional”, na qual 

ele obtém o reconhecimento de seus pares. Maximiano (2006) destaca que pessoas com 

necessidade de realização, podem apresentar os seguintes comportamentos com mais 



 

 

21 

intensidade do que outras: escolhem de metas desafiadoras, porém viáveis; não se arriscam 

demasiadamente; conferem maior importância à realização da meta que a possíveis 

recompensas; precisam de feedback específico sobre seu desempenho; dedicam o tempo a 

pensar sobre realizações de alto nível. 

Para Motta e Vasconcelos (2006, p. 73), a necessidade de afiliação “é o desejo 

inconsciente de fazer parte de um grupo social acolhedor, no qual se desenvolvam relações 

interpessoais positivas”. Maximiano (2006) elenca que freqüentemente, pessoas com esta 

necessidade sofrem de carência de habilidades interpessoais; muitas vezes esta necessidade é 

suprida com atividades que ficam fora do horário de trabalho, tais como almoço ou conversas 

de corredor. Como conseqüência, Golveia e Baptista (2007) referem a dificuldade em avaliar 

os subordinados como característica desta necessidade. 

  A necessidade de poder é o desejo inconsciente de ter que tomar decisões que tenham 

impacto sobre os outros indivíduos e sobre o grupo organizacional em geral. Indivíduos que 

apresentam esta necessidade, buscam posições de liderança, em que possam controlar 

recursos e influenciar outras pessoas (MOTTA, 2006). Para Maximiano (2006, p.266) este 

perfil de pessoas tem duas orientações distintas: “poder pessoal e poder institucional.” O 

poder pessoal pode ser perigoso porque tem o potencial de conduzir à tentativa de dominação, 

ao passo que o poder institucional é benéfico porque enfatiza o desenvolvimento de grupos 

eficazes, trabalho organizado e o bem da organização. 

Em suma, as teorias apresentadas brevemente até então, por voltarem-se às 

necessidades do indivíduo, serão úteis a esta pesquisa na medida em que sustentarão a busca 

pela compreensão dos fatores capazes de motivar os funcionários da agência bancária objeto 

do estudo.  
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3 ESTRUTURA GERAL DA EMPRESA E CARACTERIZAÇÃO DA AGÊNCIA  

 

Neste capítulo será apresentada a estrutura geral da empresa que se constitui 

principalmente a partir da segunda metade da década 1990, período em que aspectos 

econômicos, sociais e tecnológicos fundamentaram sua atual realidade. 

A partir de 1994, quando da implantação do Plano Real, a empresa atuou na transição 

da antiga moeda para a nova, em curto espaço de tempo e em todo o Brasil. Em 1995 foi 

reestruturada para adaptar-se à nova conjuntura advinda da nova realidade e a consequente 

queda da inflação que afetou todo o sistema bancário.  

Para adequar o quadro de pessoal, foi lançado o Programa de Desligamento Voluntário 

– PDV, dentro do qual muitos funcionários foram desligados em 1995. No ano seguinte a 

empresa fechou em prejuízo, mesmo assim, foi o ano em que realizou um forte investimento 

em tecnologia. 

Já em 1997, após rigorosas medidas de contenção de despesas, ampliação de receitas e 

ajustada a estrutura operacional de administrativa, a empresa apresenta lucro, demonstrando 

então sua capacidade de adaptação às exigências do mercado como banco múltiplo e passa a 

liderar os mercados de capitais, varejo e seguridade. Seguindo a linha da inovação 

tecnológica, em 1998 inaugura seu Parque Tecnológico, um dos mais modernos e bem 

equipados do mundo e em 1999, passa a oferecer aos clientes acesso gratuito limitado à 

internet. 

Em 2005, a agência estudada é inaugurada. Atualmente conta com 05 (cinco 

funcionários) e em sua gênese trouxe este novo perfil de modernidade e tecnologia. 

Hodiernamente a empresa desenvolve um programa nacional que busca a melhoria do 

atendimento e vínculos de longo prazo com clientes baseado no marketing de relacionamento. 

Entre as diversas medidas está a adequação do modelo de atendimento às necessidades do 

cliente, com uma melhor alocação de funcionários envolvidos diretamente com o atendimento 

nas agências. No âmbito da gestão de pessoas, tal programa possibilitou muitas ascensões, 

mas também muitas reduções de pessoal em algumas agências o que acarretou sobrecarga de 

serviço. Sob o aspecto tecnológico, as agências estão melhor equipadas e com sistemas de 

informações cada vez mais rápidos e diretos. 

Desse modo, a abrangência do presente trabalho limita-se a uma agência situada em 

município gaúcho de 3.500 habitantes. Tal agência conta com um quadro de pessoal de 5 

(cinco) funcionários de diferentes idades, tempo de serviço, funções e formações. 
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3.1 Caracterização de funcionamento da agência 

 

A agência bancária destina-se a pagamentos e recebimentos diversos, manutenção de 

contas-corrente de pessoas físicas e jurídicas, empréstimos e financiamentos pessoais,  

comerciais, rurais e industriais, prestação de serviços bancários e não bancários (como 

aqueles prestados à Receita Federal) e comercialização de produtos de seguridade 

(previdência privada, consórcios, títulos de capitalização, seguros). 

Em geral possui um funcionamento diário total em torno de 9 horas, incluindo serviço 

interno e externo. O expediente externo é de 5 horas nas agências do interior. 

Como há movimentação de numerário, as regras de segurança são bastante rígidas. Há 

perigo de assalto e outros delitos, a exemplo de fraudes e tentativas de circulação de dinheiro 

falso. 

Na agência em estudo, trabalham cinco funcionários e todos atendem ao público. 

A jornada de trabalho dos escriturários e caixa executiva é de seis horas. Assistente, 

Gerente de Serviços e Gerente Geral é de oito horas diárias. 

As atividades dos Escriturários abrangem todo o tipo de atendimento ao cliente: auxílio 

junto aos terminais de autoatendimento; cadastro de clientes, serviços de CPF, condução de 

empréstimos e financiamentos, venda de produtos, prestação de serviços bancários em geral. 

Ao Caixa-executivo competem as tarefas relativas a recebimentos e pagamentos, 

depósitos e saques, entrega de cartões, conferência dos documentos destinados a essas 

transações e oferta de produtos e serviços. 

Ao Assistente de Negócios cabe principalmente o atendimento ao segmento de pessoas 

jurídicas, abrangendo condução de cadastros, empréstimos e financiamentos, serviços 

relativos a contas-corrente, cobrança, venda de produtos e serviços. 

Ao Gerente de Serviços, cabe principalmente as funções de tesouraria, abertura e 

fechamento da agência, subordinação dos escriturários e caixa executivo e atendimento aos 

clientes pessoas física e jurídica. 

Ao Gerente Geral, cabe a coordenação da equipe, subordinação direta do Assistente e 

Gerente de Serviços, acompanhamento do atendimento das metas indicadas pelas 

Superintendências e demais atividades administrativas (podendo delegar algumas aos 

funcionários) e atendimento a pessoas física e jurídica. 

O dia-dia desta agência bancária é caracterizado pelo intenso fluxo de clientes na sua 

maioria de perfil rural e pouco escolarizada, o que acarreta necessidade de auxílio na 

execução dos serviços disponibilizados nos terminais de autoatendimento, atendimento 
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telefônico e no atendimento negocial. Junto a isto se inclui o atendimento de clientes internos, 

controles e compliance, a pressão pelo atingimento de metas tanto com relação a vendas como 

para a educação e domínio de produtos e serviços através cursos autoinstrucionais oferecidos 

pela universidade corporativa e suas respectivas avaliações por meio eletrônico. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A presente pesquisa buscou analisar os fatores que motivam funcionários de uma 

agência bancária a trabalhar no atendimento a clientes, através da pesquisa qualitativa, de 

natureza descritiva, na forma de estudo de caso único, de modo a identificar necessidades 

intrínsecas individuais dos indivíduos estudados. 

De acordo com Brodbeck, et al (2011), uma pesquisa, para ser considerada científica, 

deve ser promovida a partir de um planejamento, propiciar a evolução do conhecimento e uma 

visão crítica da realidade. Para tal fim, pode adotar três abordagens: quantitativa, qualitativa e 

quantitativa-qualitativa. 

A pesquisa qualitativa parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se 

definindo à medida da evolução do estudo. Compreende a obtenção de dados descritivos 

sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, na busca da compreensão dos fenômenos segundo a ótica dos sujeitos, ou 

seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995a). De acordo com Brodbeck, et 

al. (2011), é a abordagem que melhor proporciona a compreensão de uma realidade social, 

pois possibilita a compreensão das razões e motivações dos comportamentos dos pesquisados. 

Justifica-se a escolha pela pesquisa qualitativa, pois como explica GODOY (1995a), 

do ponto de vista metodológico, a melhor maneira para se captar a realidade é aquela que 

possibilita ao pesquisador "colocar-se no papel do outro", vendo o mundo pela visão dos 

pesquisados. Como procedimentos, sugere a observação direta, o trabalho de campo, a 

observação participante, a entrevista, o uso da história de vida, das cartas, diários e 

documentos públicos. 

A metodologia qualitativa empregada possibilitou a detecção de que os fatores 

motivacionais no atendimento ao cliente são percebidos de forma semelhante pela maioria dos 

participantes. 

Os entrevistados sofreram influências como suas percepções individuais, o seu grau de 

envolvimento nos processos e o impacto que o suprimento das necessidades (ou fatores 

motivacionais) tem sobre sua atividade diária: o atendimento ao cliente. 

Quando o estudo é de caráter descritivo a busca é pelo entendimento do fenômeno 

como um todo, nas suas particularidades, assim talvez uma análise qualitativa seja a mais 

indicada (GODOY,1995a). 
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Arilda Godoy justifica a natureza descritiva deste tipo de pesquisa ao referir os 

métodos de coleta de dados utilizados, da seguinte forma: 

 

A palavra escrita ocupa lugar de destaque nessa abordagem, desempenhando um 

papel fundamental tanto no processo de obtenção dos dados quanto na disseminação 

dos resultados. Rejeitando a expressão quantitativa, numérica, os dados coletados 

aparecem sob a forma de transcrições de entrevistas, anotações de campo, 

fotografias, videoteipes, desenhos e vários tipos de documentos. Visando à 

compreensão ampla do fenômeno que está sendo estudado, considera que todos os 

dados da realidade são importantes e devem ser examinados. O ambiente e as 

pessoas nele inseridas devem ser olhados holisticamente: não são reduzidos a 

variáveis, mas observados como um todo (GODOY, 1995a, p. 62). 

 

 

O conteúdo das observações geralmente envolve uma parte descritiva do que ocorre 

no campo e uma parte reflexiva, que inclui os comentários pessoais do pesquisador durante a 

coleta de dados. O registro das observações deve ser feito, normalmente, por meio de 

anotações escritas. A combinação das anotações com material obtido de gravações também 

poderá ser utilizada (GODOY, 1995b). 

“Na maioria das vezes, a abordagem escolhida, de certa forma, já pré-define o método 

que deverá ser utilizado, sobretudo no que tange às técnicas e às formas de coletar e analisar 

os dados (BRODBECK,et al. 2011, p.10).” 

A pesquisa de abordagem qualitativa oferece três diferentes possibilidades de se 

realizar pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia (Godoy, 1995b). 

O estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade 

que se analisa profundamente. Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples 

sujeito ou de uma situação em particular e tem por objetivo proporcionar vivência da 

realidade por meio da discussão, análise e tentativa de solução de um problema extraído da 

vida real (GODOY, 1995b). 

Como bem refere Brodbeck, et al. (2011), nos estudos de caso há a liberdade de 

trabalhar com diferentes fontes de evidências, como documentos, registros de arquivos, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos.. E o fundamental do estudo de 

caso é que ele preserva o contexto em que o fenômeno ocorre, possibilitando uma visão 

sistêmica à análise. 

A presente pesquisa ocupou-se na investigação dos fatores que motivam os 

funcionários da agência bancária em estudo a trabalhar no atendimento aos clientes através da 

observação não-participante e de entrevistas semi-estruturadas individuais aplicadas no 

ambiente de trabalho.  
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4.1 Técnicas de coleta de dados 

 

Como sustenta Godoy (1995b) os dados foram coletados no local onde os eventos e 

fenômenos que estão sendo estudados naturalmente acontecem. No trabalho de campo, os 

dados podem ser coletados utilizando-se equipamentos como videoteipes e gravadores ou, 

simplesmente, fazendo-se anotações num bloco de papel. 

A aplicação de entrevistas individuais guiadas por roteiro semi-estruturado (Anexo 1) 

e observação não-participante deram-se no ambiente da agência, mediante gravações 

devidamente autorizadas pelos funcionários estudados. 

A entrevista semi-estruturada foi escolhida por mostrar-se como melhor técnica a ser 

aplicada neste estudo, pois esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma 

mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas 

(MANZINI, 2004). 

Os sujeitos pesquisados, em número de 5 (cinco), são bancários e de uma instituição 

financeira de grande porte e abrangência nacional, que configuram uma mescla em termos de 

função e tempo de trabalho na instituição, assim distribuídos: gerente geral/30a, gerente de 

serviços/11a, assistente de negócios/10a, escriturário/1ano, caixa executivo/4a. Estes sujeitos 

encontram-se numa agência de pequeno porte no interior do Rio Grande do Sul, inaugurada 

há 7 anos. Fatores descritivos dos entrevistados, como tempo de serviço, formação e idade 

encontram-se disponibilizados na Figura 1. 

 

Identificação Função Tempo de serviço Formação Idade 

Colega J Gerente Geral 30 anos Direito 50 

Colega D Gerente de Serviços 11 anos Administração 40 

Colega G Assistente 10 anos Administração 34 

Colega P Caixa Executivo 4 anos Contabilidade 37 

Colega C Escriturário 1 ano Direito 32 

Figura 1 – Descrição geral dos entrevistados 

 

As entrevistas foram programadas a realizarem-se em número de 05 (cinco) o que 

ocorreu exitosamente, em datas diversas, no local de trabalho, em respeito à disponibilidade 

dos entrevistados. Cada entrevista teve duração média de 15’ (quinze minutos), totalizando 

1hora e 15 minutos em roteiro semi-estruturado, gravadas e transcritas.  

Após a realização das entrevistas, realizou-se a análise dos dados coletados. Conforme 

propõe Minayo (2001), a análise dos dados prevê a ordenação, a classificação e a análise final 

dos dados à luz da teoria pertinente. Desta forma, na etapa da ordenação, todos os dados são 
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lidos e relidos, explorados. A partir desta visão ampliada do conjunto de informações efetua-

se um mapeamento, uma ordenação e uma classificação dos registros obtidos.



 

 

29 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

A busca pelos fatores motivacionais que movem cada indivíduo estudado a trabalhar 

com no atedimento ao cliente envolve a análise de uma gama de particularidades que vão 

desde características individuais, graus de envolvimento nos processos até aspirações futuras 

de vida.  

Além de suas tarefas específicas, todos os funcionários estudados atuam no 

atendimento ao público, visto que o cliente é o foco da empresa. Deduz-se, portanto que, toda 

vez que a empresa, através de seus funcionários, atinge os objetivos de conquistar, satisfazer e 

fidelizar clientes, ela concretiza sua razão de existir, merecendo então a aprovação de clientes 

e funcionários. 

Nesse sentido, como será possível se observar na sequência, as falas da maioria dos 

sujeitos permitiram perceber que o reconhecimento do seu trabalho pelo cliente pode ser 

caracterizado como um fator motivacional fundamental. Esta afirmação está diretamente 

relacionada com as idéias propostas por Maslow ao chamar atenção para as  necessidades de 

estima e de auto-realização; com Alderfer ao indicar as necessidades de relacionamento e 

crescimento; ou ainda com as afirmações de Herzberg ao destacar os fatores de auto 

realização 

Na entrevista com o “colega C”, escriturário, em resposta às questões relativas a 

fatores de satisfação no trabalho, refere-se ao reconhecimento do cliente como uma forma de 

realização pessoal: 

 

P – Tu vê sentido no que tu faz! 

 

R – Exatamente, até porque ele (o cliente) chega na tua frente, como eu te falei, 

chega na tua frente não sabendo como que funciona, o que ele tem que fazer, ele não 

sabe nada, é como se tu desse toda a diretriz pra ele: “O senhor tem de fazer isso, 

isso e aquilo.” Então tu é que orienta o cliente, agora se é importante? Nossa como é 

importante! Até porque, se o trabalho não fosse importante não daria um norte pra 

ele. E aí o que vai acontecer? Ele entraria sem saber nada ou pouca coisa e sairia 

sem saber nada. Se ele não pegasse alguém que fosse capacitado pra poder explicar 

pra ele exatamente como é que funciona.  

 

Quando fala espontaneamente ao final da entrevista, expressa o desejo de realização 

do próprio potencial no que se refere ao dia-dia no atendimento ao cliente: 

P – Tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado, mas que tu queiras falar 

sobre o teu trabalho ou sobre esta conversa? 

 

R – (...) Eu queria entender de tudo! Na verdade eu queria saber... não existe o saber 

tudo, mas.... eu queria ter um conhecimento, domínio total, de tudo, de toda a parte 
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rural, principalmente sobre o investimento rural, quais são as formas de garantia, o 

que tu não pode fazer de uma forma, tem que fazer de outra, eu gostaria de saber, de 

tu me perguntar uma coisa e eu te dar, te largar uma explicação do início ao fim, que 

hoje, na verdade eu ainda não consigo fazer. Por mais que eu esteja lendo, buscando 

informação, é complicado, é bastante coisa, despende tempo, ai entra o fato do que a 

gente sempre fala, é a experiência, então assim ó, é o tempo de trabalho que tu tem 

que ter, aquele tempo bem mais estendido, tem produtos que eu nem vi, que eu nem 

conheço como funciona. O que eu teria para falar a mais é que eu gostaria de 

entender de tudo de ter  domínio total de todos os produtos que eu tivesse à minha 

disposição. Saber te falar de tudo sem precisar muitas vezes interpelar outro colega, 

bah como é que funciona isso? De tu saber. Ter o domínio total, coisa que eu ainda 

passo longe. Mas isso seria assim o eu mais queria ter era isso.  

E eu ainda vou chegar lá! 

 

Ainda que na Teoria de Maslow estas duas necessidades estejam organizadas de forma 

hierárquica, Alderfer (apud GOLVEIA; BAPTISTA, 2007) a aprimora, sustentando que não 

há necessariamente uma hierarquia entre as necessidades, pois além destas poderem alternar-

se, mais de uma pode estar ativa ao mesmo tempo, bem como é admitida a regressão delas. 

Por isso, várias vezes, características das necessidades de estima e auto-realização aparecerão 

misturadas durante as entrevistas. 

Nas falas do “colega P”, a aprovação, o reconhecimento de seu trabalho pelo cliente é 

a legitimação de um trabalho bem feito: 

 

P – O que te satisfaz no teu trabalho? 

 

R – É realizar bem o trabalho, quando eu consigo realizar bem o trabalho eu fico 

satisfeito, repetindo um pouco a resposta de antes, quando a gente consegue atender 

o anseio do cliente, a demanda dele e ele fica satisfeito. Fico um pouco frustrado 

quando eu não consigo cumprir a tarefa plenamente ou dentro do prazo estabelecido. 

O que me satisfaz, se puder resumir, é atender o cliente e satisfazer a necessidade 

dele, e cumprir bem o trabalho, a minha tarefa dentro da empresa. 

 

O colega “P” exerce a função de Caixa Executivo, e executa diariamente uma rotina 

de trabalho bastante repetitiva, porém complexa, exigindo como resultado a prestação de um 

serviço célere e preciso. Além disso, ocupa-se de uma gama de serviços internos de suma 

importância que se não concluídos tempestivamente, acarretam prejuízos. Importante frisar 

que com o aprimoramento da tecnologia, muitas operações financeiras hoje podem ser feitas 

através dos terminais de autoatendimento, telefone e internet, o que acarretou a redução dos 

postos de trabalho dos caixas, por outro lado agregando às suas funções outras ainda mais 

complexas. 

Segundo Chiavenato (2006), ao tratar sobre a Teoria dos dois fatores de Herzberg, o 

enriquecimento de tarefas pode provocar efeitos como aumento da motivação, da 

produtividade, redução de faltas ou atrasos ao serviço e redução da rotatividade do pessoal. 
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Contudo, deve-se ponderar que tais ações podem gerar efeitos indesejáveis, como o aumento 

de ansiedade frente a novas tarefas, temor ao insucesso, conflito entre as expectativas pessoais 

e os resultados do trabalho nas tarefas enriquecidas, sentimentos de exploração quando a 

empresa não acompanha o enriquecimento de tarefas com o enriquecimento da remuneração e 

a redução das relações interpessoais devido à maior concentração nas tarefas enriquecidas. 

A “colega G” é ainda mais explícita no que se refere à satisfação proveniente do 

reconhecimento do cliente quando perguntada sobre o que satisfazia em seu trabalho 

respondeu: 

Eu fico feliz quando as pessoas vêm e dizem: Gosto do teu atendimento, gosto do 

teu trabalho, o que você me ofereceu foi bom pra minha empresa, foi bom pra mim. 

O que Banco me disponibilizou através de ti foi interessante e importante pra mim.  

 

Diante de tantas exigências como a prestação de serviço célere, preciso, 

fundamentado, atualizado associado ao atingimento de metas; o reconhecimento do cliente 

pela prestação do serviço torna-se ao mesmo tempo fator de autocofiança, aprovação social e 

autorealização. 

Diferentemente dos funcionários que não possuem função gerencial, as falas do 

administrador da agência, ao afirmar que o atendimento ao cliente significa a validação da 

contribuição do Banco da sua atividade para a sociedade, vêm ao encontro da teoria das 

necessidades de McClelland que aprimora teoria da hierarquia das necessidades de Maslow 

no que se refere às necessidades de autorealização: 

 

P: O que o atendimento ao cliente significa para ti? 

 

R: Significa a validação da contribuição do Banco, da minha atividade, para a 

sociedade. O Banco é uma entidade que atua na intermediação financeira, 

basicamente buscando reservas financeiras de pessoas ou entidades para emprestar 

para quem precisa utilizar em atividades produtivas. Isso é uma coisa que contribui 

para o desenvolvimento do País. Esta é a face mais importante de uma casa bancária, 

na minha visão. É claro que existem outros objetivos, tarefas, processos, mas a 

intermediação justifica a existência de um banco. 

 

As entrevistas apontaram as exigências pelo cumprimento de metas como sendo o 

principal fator de desmotivação dos funcionários para o atendimento ao cliente o que 

evidencia que a motivação não depende de fatores externos, mas internos, o que vem ao 

encontro das teorias de conteúdo, em especial Abraham Maslow, Archer, Alderfer e 

McClellan. 

As exigências pelo atingimento das metas devem ser abordadas e exploradas, pois 

deveriam atuar como estratégias catalisadoras de motivação para o aumento da produtividade. 
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afinal visam a realização da expectativa de resultado desejado pela empresa, e este reverte em 

benefícios financeiros semestrais aos funcionários. No entanto, quando consideradas 

desmedidas pelos profissionais que contatam diretamente com o cliente e sua realidade, elas 

desgastam a relação entre o funcionário e a organização. Além de gerarem uma sensação de 

injustiça frente a diferença entre o lucro obtido e o resultado financeiro em benefícios ao 

funcionário. Neste sentido os entrevistados trazem contribuições muito importantes em suas 

falas: 

O entrevistado identificado como “colega D” é um exemplo de funcionário sensível 

aos efeitos motivacionais das metas, contudo, deixa claro em sua fala a desmotivação quando 

elas são desmedidas e desproporcionais diante das particularidades de cada região: 

 

P – O que te satisfaz no teu trabalho? 

 

R – É quando eu consigo atingir os objetivos e consigo assim, ser útil, no 

atingimento das metas.  

 

P – O que não te satisfaz? 

 

R – O que não me satisfaz? É assim, que me deixa um pouco, vamos dizer triste, 

assim é, que eu não concordaria muito, é as distribuições de metas. Vejo que não há, 

pelo menos a percepção que eu tenho, é que ela não é assim, distribuída de forma 

igual entre os públicos, entre os tipos de agência que tem, então nós temos metas, na 

nossa agência, que não seriam condizentes com o tipo de cliente que nós temos. 

Então é isso é que eu acho que não há uma coerência. Se você vai fazer um título de 

capitalização se tem que vender pra é quem é proibido vender! Então se não fosse 

para aquele público eu não conseguiria vender pra ninguém, né?! Então aí, se aquele 

não é o público alvo daquele produto, e se ele é o maior público da agência, então 

não deveria haver um foco tão grande dentro da agência. Então nem deveria ter meta 

para este tipo de produto, né?! Essa é a única coisa que me deixa assim, mais, não é 

revoltado, mas é mais que me... 

 

A fala do colega “D” vem ao encontro da Teoria das necessidades de Mc Clelland no 

que se refere a necessidade de realização, pois, conforme Ferreira (2006); por ter a tendência a 

conferir maior importância à realização da meta que a possíveis recompensas.  

O Gerente Geral da agência identificado como “colega J” é o funcionário mais antigo 

e declara: 

O que não me satisfaz é a exigência de cumprimento de metas ousadas em termos de 

produtos, pois tira o foco do significado de um banco desenvolvimentista para a 

questão da remuneração de acionista, de se manter ou aumentar o market-share. 

Acho que isto tira um pouco da característica. Acho que um banco, ou qualquer 

outra entidade, que passa a se preocupar mais com os resultados financeiros que com 

os resultados sociais, corre o risco de entrar em um caminho equivocado e 

comprometer não só a sua missão como também sua existência futura.  

 

Outro exemplo de insatisfação e desmotivação no atendimento ao cliente vem da 

“colega G” na seguinte declaração: 
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A pressão é constante, em todos os ramos em todos os setores, às vezes a gente tem 

que colocar algum produto ou serviço que não é exatamente o que é interessante 

para o cliente da empresa naquele momento. Então além de despertar nele o 

interesse, às vezes se tem que pressionar ele um pouco para que ele finalize um 

negócio que não foi exatamente o que ele procurou na instituição.  

 

Os resultados apresentados sobre fatores e satisfação e insatisfação evidenciam o 

conflito entre ter o reconhecimento do cliente pelo bom serviço prestado, por ter sido 

realmente útil, por ter realizado a função de intermediador financeiro e promotor de 

desenvolvimento e em contrapartida, ter de nem sempre poder ser útil ao cliente, mas à 

empresa. Oferecer ou às vezes forçar o consumo de determinado produto ou serviço que não 

seria tão adequado ao cliente e por força da exigência das metas, nem sempre poder colocar a 

satisfação do cliente em primeiro plano, mas a satisfação das necessidades da empresa. Para 

responder a esta questão o “colega J” em sua entrevista declara: 

 

P: Diante dessa dicotomia entre gostar de atender o cliente e essas dificuldades 

enfrentadas hoje, o que te motiva para o trabalho? 

 

R: Eu ainda sinto a motivação pela importância da missão do Banco. Ainda acho 

que o Banco cumpre a missão, ainda que pense que o foco está saindo, ainda 

cumpre. Ainda vejo uma importância social no Banco e na função que eu exerço. 

 

Mais uma vez, a fala do “colega J”, ao referir a importância de sua função como 

gerente corrobora elementos da Teoria das necessidades de McClellan no que se refere à 

necessidade de poder. Ao sentir-se agente da função social do Banco deixa implícito o desejo 

inconsciente de ter que tomar decisões que tenham impacto sobre os outros indivíduos e sobre 

o grupo organizacional em geral. Segunto Motta (2006), indivíduos voltados para o poder 

enquanto fatores de motivação buscam posições de liderança, em que possam controlar 

recursos e influenciar outras pessoas. 

Em síntese, a análise dos dados coletados demonstrou que os fatores motivacionalis 

predominantes entre os entrevistados estão ligados ao reconhecimento de seu trabalho pelo 

cliente, o que significa a satisfação das necessidades de estima e auto-realização segundo a 

Teoria da Hierarquia das Necessidades de Abraham Maslow, associada à idéia de alternância 

e concomitância destes fatores motivacionais trazidos por Alderfer. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De modo geral, o objetivo desta pesquisa consistiu em investigar os fatores que 

motivam os funcionários da agência bancária em estudo a trabalhar no atendimento aos 

clientes. A realização do levantamento bibliográfico pertinente possibilitou a análise das 

entrevistas realizadas atingindo-se, desse modo, o objetivo inicialmente proposto. 

Ao se buscar pela identificação dos fatores motivacionais dos funcionários da agência 

bancária demonstrou a confirmação das visões dos principais expoentes que compõe a 

corrente das Teorias das necessidades contidas no gênero teorias de conteúdo. Contudo, 

evidenciou também que ainda que o tema motivação venha sendo objeto de estudo há 

algumas décadas, há pouco investimento da empresa no que se refere a capacitação de 

gestores sob o aspecto da gestão de pessoas, em especial sobre o tema em questão. 

Por tratar-se de impulso ou necessidade, a motivação é originada basicamente no 

interior dos indivíduos. Assim sendo, a fala comum “você tem que motivar seus 

empregados!” perde seu uso prático, pois sugere algo impossível de realizar (CASADO, 2002, 

p. 248). 

Em relação aos fatores que desmotivam os funcionários da agência pesquisada, as 

entrevistas sugerem a existência de insatisfação causada pela imposição de metas, quando 

consideradas desmedidas para a realidade local e a pressão constante pelo atingimento destas. 

Agregam-se a isto a sobrecarga de serviço e a necessidade de atualização constante sobre 

processos, produtos e serviços. 

Percebe-se que na prática o fator humano é colocado em segundo plano pela empresa 

em comparação a importância conferida ao atingimento numérico de metas. Entretanto, a 

ordem dos fatores parece invertida, pois é o fator humano que atuará como vendedor, 

consultor financeiro, formador de opinião, ou seja, é o humano que buscará os resultados 

numéricos.  

O referencial teórico foi ponto fundamental para a compreensão das entrevistas e para 

a identificação dos fatores motivacionais dos funcionários estudados. Os resultados 

mostraram que os funcionários que não detém cargos de gerência possuem necessidades de 

estima e autorealização, segundo os conceitos de Maslow. Já os funcionários que ocupam 

cargos superiores carecem de necessidades ligadas a realização e poder, segundo os conceitos 

de McClelland. 

A pesquisa também demonstrou que não há a possibilidade dos gestores obterem o 

reconhecimento dos clientes para atender às necessidades de seus funcionários, todavia 
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sugere-se a possibilidade do reconhecimento dos superiores pelo trabalho dos subordinados 

como forma de despertar ou fortalecer a vontade do quadro de pessoal a bem atender o seu 

cliente. 

Da mesma forma, não há como os gestores obterem elogios ou reconhecimentos de 

seus subordinados tampouco negociarem a distribuição de metas com seus superiores, sugere-

se, portanto, a mesma conduta do parágrafo anterior, visando a manutenção do suprimento das 

necessidades de associação e a conseqüente prática de atitudes legitimadoras de seu poder 

institucional e sua realização, de acordo com os conceitos de McClelland. 

O atendimento a tantas exigências como a prestação de serviço célere, preciso, 

fundamentado, atualizado associado ao atingimento de metas já é motivo suficiente para um 

elogio, um reconhecimento, sendo desnecessário um desempenho excepcional para merecer 

tais recompensas.  

Ao considerar as teorias de conteúdo estudadas e as conclusões sobre as entrevistas, o 

resultado do suprimento das necessidades de estima e autorealização, conceitos de Maslow, e 

realização e poder, conforme os conceitos de McClelland, além de ser de fácil obtenção, 

reverte em satisfação, melhora do clima de trabalho e pode proporcionar o aumento da 

produtividade. 

O presente estudo enfrentou como limitação o curto prazo de tempo para sua 

elaboração. Além disso, a realização da pesquisa em apenas uma agência de pequeno porte 

impossibilita a generalização dos resultados.  O desenvolvimento deste estudo, no entanto,  

ensejou a detecção de temas, ou mesmo outras possibilidades, que podem vir a ser abordados 

em complementação a este, tais como: realização da pesquisa em outras unidades, ou mesmo 

em outros municípios; promover estudos da força motivacional do reconhecimento do 

trabalho por colegas e superiores à luz das teorias de conteúdo; realizar estudos acerca do 

sentido do trabalho como fator motivacional, estudo da influência de um “coach” como fator 

motivacional à luz das teorias de conteúdo. 

Por fim, diante de todos estes dados propõem-se as seguintes sugestões como forma de 

atingir o objetivo deste trabalho: a identificação das necessidades intrínsecas individuais dos 

funcionários a fim de oferecer à administração, alternativas para a satisfação destas.  

- A promoção de reuniões para estudos de determinados produtos e serviços a fim de 

que os funcionários se sintam mais seguros para oferecê-los e assim satisfazerem-se 

internamente conforme as necessidades relatadas como a vontade de aprender, perseguição 

por metas, correção dos processos e ascensão profissional; 
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- A manutenção do bom clima de trabalho e seu aprimoramento através da prática da 

boa convivência, tolerância, ajuda mútua e empatia entre os colegas. 

- A manifestação verbal entre superiores e funcionários qualificando-se quando de um 

bom trabalho desenvolvido seja individual ou de equipe, a fim de reforçar a auto-confiança do 

funcionário e manter seu nível de satisfação e comprometimento junto ao grupo e 

conseqüentemente à empresa. 
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ANEXO A –ENTREVISTA 

 

P = pergunta 

R = resposta 

20-07-2011 

Funcionário “J”, gerente geral, 31 anos de empresa 

 

Esta entrevista que nós vamos fazer se destina única e exclusivamente ao fornecimento de 

informações para um trabalho sobre motivação, trabalho de conclusão do MBA em Negócios 

Financeiros da UFRGS. A empresa não será identificada, tampouco a pessoa. Então, nós 

vamos lhe chamar de colega “J”. Esta entrevista será gravada. 

 

P – Como é o teu trabalho? 

 

R – Eu entendo que é um trabalho de responsabilidade. Meu trabalho é um trabalho de gestão 

de uma unidade, que exige competências bastante amplas. Muito exigente.  

 

P – Quanto tempo de Banco? 

 

R – 30 anos. 

 

P – Que mais gostas de fazer no teu trabalho? 

 

R: Conversar com as pessoas. 

 

P: Sejam elas clientes ou colegas? 

 

R: Clientes ou colegas. O fato de conversar com as pessoas é bom.  

 

R: Daria para se dizer que tu gostas do atendimento ao cliente, seja ele interno ou 

externo? 

 

R: Gosto. 

 

P: Por que tu estás trabalhando no atendimento ao cliente nesta empresa? 

 

R: Foi um direcionamento de juventude. Na época em que entrei no mercado de trabalho, eu 

não tinha ainda uma noção bem exata de em que poderia trabalhar, então dentre as opções da 

época o Banco do Brasil era uma das melhores. Existia uma frase famosa, dizia que os pais 

gostariam que os filhos fossem médicos, engenheiros ou funcionários do Banco do Brasil. 

Não digo que isso tenha sido determinante, para mim talvez tenha sido mais determinante o 

fato de ter um irmão já trabalhando do Banco. E quando eu trabalhava como office-boy de 

empresa, eu ia ao Banco do Brasil para fazer trabalhos e achava um bom ambiente. O pessoal 

tinha uma postura que me chamava a atenção. Era um mundo novo para mim, pois vinha de 

uma família bastante humilde em termos financeiros e o status de funcionário do Banco do 

Brasil era uma coisa interessante, embora eu ache que tenha percebido mais o comportamento 

diferente dos funcionários do Banco em relação aos de outros bancos, me parecia que eles 

tinham uma média salarial e de conhecimentos maior. Não era a mesma percepção em relação 

aos funcionários dos demais bancos.  
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P: Tu tinhas uma visão ampla em razão da função de office-boy. 

 

R: Neste ponto sim, pois como eu ia muito a bancos, era possível comparar o ambiente e o 

comportamento dos funcionários. 

 

P: O que o atendimento ao cliente significa para ti? 

 

R: Significa a validação da contribuição do Banco, da minha atividade, para a sociedade. O 

Banco é uma entidade que atua na intermediação financeira, basicamente buscando reservas 

financeiras de pessoas ou entidades para emprestar para quem precisa utilizar em atividades 

produtivas. Isso é uma coisa que contribui para o desenvolvimento do País. Esta é a face mais 

importante de uma casa bancária, na minha visão. É claro que existem outros objetivos, 

tarefas, processos, mas a intermediação justifica a existência de um banco. 

 

P: O que não te satisfaz? 

 

R: O que não me satisfaz é a exigência de cumprimento de metas ousadas em termos de 

produtos, pois tira o foco do significado de um banco desenvolvimentista para a questão da 

remuneração de acionista, de se manter ou aumentar o market-share. Acho que isto tira um 

pouco da característica. Acho que um banco, ou qualquer outra entidade, que passa a se 

preocupar mais com os resultados financeiros que com os resultados sociais, corre o risco de 

entrar em um caminho equivocado e comprometer não só a sua missão como também sua 

existência futura. 

 

P: Naquilo que você gosta de fazer, naquilo que te satisfaz no trabalho, o que poderia 

mudar para melhorar ainda mais?  

 

R: Vou falar especificamente na questão da agricultura, na qual o Banco é muito forte. Não só 

em termos de Banco, mas em termos de País, falta assistência técnica na atividade primária. 

Penso que seria importante que o País tivesse um modelo de assistência técnica que realmente 

contemplasse as necessidades dos produtores, que ajudasse a vislumbrar o futuro, a fazer um 

planejamento eficaz e eficiente de sua propriedade, não só aventuras ou busca de empréstimos 

porque o juro está barato. Isso é um equivoco, porque se a pessoa tira dinheiro e não aplica na 

produção ou aplica em uma atividade deficitária, o dinheiro sai caro, pois em algum momento 

ele vai ter que pagar. Mas se pagasse um pouco mais de juros e aplicasse em atividade que 

desse retorno maior que o juro, então se justificaria. 

 

P: Eu posso entender que tu gostas de atender os produtores rurais? 

 

R: Pode, mas eu dei como exemplo, e isto pode ser colocado também para o comércio, para 

indústria, é pessoas físicas. Nota-se investimentos em educação financeira. Dei o exemplo 

para produção primária, por ela ser mais carente. Não há ainda uma mentalidade de empresa 

no agronegócio. A gestão é muito empírica. 

 

P: Percebendo essa deficiência sobre a educação financeira para o produtor rural, o que 

tu, como funcionário, poderias contribuir em prol disso (mais educação financeira)? 

 

R: Na atividade que exerço agora, não vejo muito espaço, pois nosso tempo não permite isso. 

Nossa atividade é muito exigente, seria um voluntariado, não tem como fazer no horário 
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bancário. Só se for no horário de lazer. Eu entendo que, se eu me dedicasse a uma atividade 

desse tipo, ficaria com excesso de trabalho. 

 

P: Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado, mas tu queres dizer a respeito do teu 

trabalho? 

 

R: Quero dizer que as mudanças que nas mudanças que a empresa que eu trabalho está 

passando, e o mercado de uma forma geral, está havendo muita exigência das pessoas. 

Imagino que nas empresas privadas seja pior. Penso que estamos numa época muito 

desumana, algo próximo à escravidão. Na escravidão, não havia remuneração, o escravo não 

tinha liberdade, nada podia decidir. Nem alimentação ou companhia podia escolher. Então, 

não é uma comparação exata, mas algumas coisas estão presentes, como o fato de precisar do 

trabalho para sobreviver, não poder abrir mão do trabalho que a pessoa não gostaria de estar 

fazendo, mas precisa viver, e a alta exigência de estudo e desempenho, mais horas de trabalho 

que os especialistas recomendam. Eu diria que é pouco natural. 

 

P: Diante dessa dicotomia entre gostar de atender o cliente e essas dificuldades 

enfrentadas hoje, o que te motiva para o trabalho? 

 

R: Eu ainda sinto a motivação pela importância da missão do Banco. Ainda acho que o Banco 

cumpre a missão, ainda que pense que o foco está saindo, ainda cumpre. Ainda vejo uma 

importância social no Banco e na função que eu exerço. 

 

 

Funcionário “C” escriturário, 1 ano e 7 meses de empresa  

 

Bom, eu vou te chamar de colega “C”, não vais ser identificado, as perguntas que eu vou te 

fazer serão mantidas em sigilo e servirão apenas ao trabalho de conclusão que trata sobre 

motivação. OK? 

 

R – Tudo bem! 

 

P – Como é o teu trabalho? 

 

R – Hoje, na verdade é assim ó, hoje ele é um trabalho satisfatório, entendeu? Hoje eu tenho, 

hoje posso dizer que eu vou trabalhar com vontade, então assim, ta bom. Cada dia que passa o 

aprendizado, eu estou aprendendo a cada dia que passa! Eu to como oportunidades de 

aprender, tenho tempo disponível em que eu consigo ler instruções, entendeu, eu consigo 

entender o quê que eu to fazendo. Não simplesmente aquela coisa mecânica de simplesmente 

fazer e muitas vezes nem saber o que tu estás fazendo. Hoje não, agora com o acesso que eu 

consigo, entendeu, leio as instruções normativas. Hoje eu posso dizer que o meu trabalho é 

satisfatório. Hoje eu tenho satisfação em trabalhar.  

 

P – Me descreve um pouco o teu trabalho em si e não o que tu sentes. O que é que 

envolve o teu trabalho? 

 

R – Na verdade envolve créditos, financiamentos, principalmente financiamento rural, mas 

também financiamento normal, estes financiamentos urbanos, desde a explicação e vendas de 

produtos até mesmo tudo o que envolve uma venda, entende, tudo o que envolve um produto, 

né, desde orientações de onde aplicar o dinheiro, como aplicar o dinheiro, qual seria a melhor 
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vantagem, o produto mais indicado, e esclarecer para os cliente o que é cada tipo de produto, 

entendeu, sendo sincero, mostrando pra eles as vantagens e em alguns casos também as 

desvantagens de tu teres certos tipos de produtos. Então na verdade envolve todo essa fase, 

desde o início da orientação até a conclusão de todo o processo.  

 

P – O que você mais gosta de fazer no teu trabalho?  

 

R – Na verdade eu não teria alguma coisa específica para dizer assim ó, o que eu gosto e o 

que eu não gosto de fazer. Na verdade assim eu gosto de fazer um atendimento bem feito, de 

fazer com que o cliente que está ali sentado na minha mesa saia satisfeito e principalmente 

com uma idéia clara do que que é que foi explicado pra ele, sendo sincero, explicando 

exatamente o que que é que a gente está fazendo mesmo que demore mais tempo, mesmo que 

a gente tenha que trocar a estratégia na hora de tu explicar, pois de acordo com nível cultural 

de alguns clientes na agência, se tu falar com uma linguagem mais culta eles podem não 

entender né, até, dependendo do público que tu tá atendendo tu vais usar o tipo de linguagem, 

a depender de um outro público, tem que ser às vezes uma linguagem mais popular, pra 

explicar pra eles né. Então não teria assim uma coisa específica que eu pudesse te dizer assim 

ó, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de atender a parte rural, na verdade eu gosto de fazer 

financiamento, de fazer a própria operação em si, ainda mais agora que eu tive a oportunidade 

de fazer, principalmente investimento rural, eu gosto de fazer. Até porque ele sempre te 

desafia. Chega um ponto em que, “ta e agora?” Isso é certo, não é certo? Tipo, vamos ver o 

que daí dar agora. Aí tu vê que o sistema ele é tão complexo que se tu fizer alguma coisa 

errada lá no final ele vai te mostrar, algumas vezes ele nem deixa tu passar para a próxima 

tela. Eu gosto de fazer financiamento rural é uma coisa que eu gosto de fazer, mas não poderia 

te dizer que seria a minha preferência. Na verdade eu gosto de fazer tudo. A parte mais chata 

seria por exemplo fazer cobranças. Essa é a parte que.. é complicado, mas infelizmente é um 

ônus.  

 

P – Daria para eu resumir que tu gostas de atender clientes? 

 

R- sim. 

 

P – Tá ótimo.  

 

P – Por que tu estás trabalhando no ramo do atendimento ao cliente nesta empresa? 

 

R – É, é porque nesta empresa o atendimento ao cliente é o básico, é o que tem pra fazer na 

verdade. Tu não teria outras opções, não teria como escolher não atender o cliente. Eu 

confesso pra ti que se eu pudesse escolher trabalhar só, Sem atender o cliente, eu prefiro. Só 

que daí assim é uma coisa que eu não poderia estar neste ramo. Por que não existe um 

trabalho em que tu seja só burocrata. Então assim ó, eu tenho que atender cliente por que é o 

que a gente faz. Então não tem como eu escolher só fazer serviço burocrático, só em cima de 

papel, então eu teria de mudar de emprego. Não teria como fazer isso até por que o foco é o 

cliente. Então assim, tem que atender. Na verdade quando eu entrei já sabia que seria isso, 

seria esses atendimentos. Pega às vezes alguns clientes mais chatos, as vezes alguns clientes 

difícil, é complicado de tu explicar, mas na verdade, é isso. Tem que ser feito isso então 

vamos fazer. Não tem muita opção de tu trocar, então teria que ser isso mesmo.  

 

P – O que te satisfaz no teu trabalho?  
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R – Eu te diria assim ó, além de tudo um clima de trabalho bom. O clima de trabalho, isso é, 

por mais que tu tenhas um monte de problemas, por que isso é inerente ao teu trabalho, mas se 

tu tem um clima bom pra tu trabalhar, tu tem interesse em fazer as coisas, entende, porque tu 

vê que está todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo andando pelo mesmo caminho, 

mas ao mesmo tempo aonde que tu tens aquela tranqüilidade pra tu desenvolver o teu 

trabalho. Então assim ó, eu acho que isso em qualquer empresa o clima de trabalho tem que 

ser bom. A partir do momento em que o clima de trabalho não for bom nada mais vai pra 

frente. Então assim ó, hoje posso te dizer que o clima de trabalho é bom, em que tu sai do teu 

trabalho e vai pra casa bem tranqüilo, entende, sereno, tu não tem... claro que tu tens 

problema, tais como “báh, esqueci de fazer aquilo!”, mas isso assim, muitas vezes não dá, em 

virtude da quantidade de trabalho que se tem, o volume de trabalho às vezes é muito grande, o 

horário às vezes não é suficiente, mas pelo menos assim, tu sai tranqüilo, sabendo que tu vais 

ter outra coisa para fazer no outro dia, mas u sai tranqüilo, na medida em que não te 

incomodou, sabe, o teu trabalho transcorreu normalmente durante o dia todo. Ninguém veio 

te... não que não exista cobrança... a cobrança deve existir, sempre vai existir, mas tem a 

forma de cobrar entendeu, e aquilo que tem que ser interpretado, que tem que ser, dentro de 

uma empresa tem que ser assim. Um clima bom de trabalhar e um clima bom de trabalhar não 

quer dizer que não exista cobrança. Só é clima bom de trabalho quando tu consegue ter 

tranqüilidade para desenvolver o teu trabalho.  

 

P – O que é que o atendimento ao cliente significa pra ti? 

 

R – O atendimento ao cliente significa na verdade assim ó, quando o cliente chega ali, muitas 

vezes ele nem sabe o que ele está fazendo, ele só ouviu falar, por cima, alguma coisa, tipo de 

que como funcionava... no meio em que ele convive, no meio social ele escutou  alguém 

falando alguma coisa assim, e aí ele vem ali, ele vai para uma agência muitas vezes sem saber 

nada. Ele imagina que seja uma coisa e no momento em que ele senta é que tu vai explicar pra 

ele o como é que funciona. Aí ele te diz assim: “Ah ta agora entendi.” Então, o que eu teria 

para responder sobre esse questionamento é esclarecer bem ele como é que funciona, até 

mesmo mostrar que o que ele está imaginando não é, não é dessa forma, mas seria isso.  

 

P – Daria para considerar que tu vê no atendimento ao cliente a tua importância? 

 

R – Com certeza, absoluta! 

 

P – Tu vê sentido no que tu faz! 

 

R – Exatamente, até porque ele chega na tua frente, como eu te falei, chega na tua frente não 

sabendo como que funciona, o que ele tem que fazer, ele não sabe nada, é como se tu desse 

toda a diretriz pra ele: “O senhor tem de fazer isso, isso e aquilo.” Então tu é que orienta o 

cliente, agora se é importante? Nossa como é importante! Até porque, se o trabalho não fosse 

importante não daria um norte pra ele. E aí o que vai acontecer? Ele entraria sem saber nada 

ou pouca coisa e sairia sem saber nada. Se ele não pegasse alguém que fosse capacitado pra 

poder explicar pra ele exatamente como é que funciona.  

 

P – O que não te satisfaz no trabalho? 

 

R – Jamais eu reclamaria por volume de trabalho, quantidade de coisa que tem pra fazer, mas 

assim o que seria totalmente a contra-gosto meu, seria o clima de trabalho. Tudo envolve o 

clima de trabalho, tu entende, porque,  se tu não tem um clima de trabalho bom tu não vai 
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render bem, sabe porque? No momento em que tu, muitas vezes as gente erra, nós somos 

humanos, e daí se a pessoa que fosse, digamos, que tu vai levar, que seja alguém que tenha 

um pouquinho mais de conhecimento, te recriminasse, dependendo da forma como 

recriminasse, dependendo da forma com que foi colocado que tu errou, é o que já ficaria mais 

difícil, já sairia mais tenso, e a probabilidade de tu fazer alguma coisa errada, quando tu estás 

dessa forma, ela é muito maior do que se tu tiver. Ser alertado do erro de forma que se 

aprenda com ele. 

Agora no momento em que tu tens essa explicação de uma outra forma, mais como 

uma forma de recriminação, tu sairia dali meio tenso e de repente tu nem assimilou o que foi 

explicado. Tu achou que tu entendeu, mas na verdade amanhã tu vai e faz de novo e fez 

errado de novo. Então, seria isso. 

 

P – Tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado, mas que tu queira falar sobre o 

teu trabalho ou sobre esta conversa? 

 

R – O que eu vou te dizer... eu não teria alguma coisa a mais pra te dizer. É bom de trabalhar? 

Sim é bom, hoje, como eu te falei, tem um clima bom de trabalho, se tivesse alguma coisa a 

mais, tem, eu gostaria de entender muito mais do que eu faço. Eu queria entender de tudo! Na 

verdade eu queria saber... não existe o saber tudo, mas.... eu queria ter um conhecimento, 

domínio total, de tudo, de toda a parte rural, principalmente sobre o investimento rural, quais 

são as formas de garantia, o que tu não pode fazer de uma forma, tem que fazer de outra, eu 

gostaria de saber, de tu me perguntar uma coisa e eu te dar, te largar uma explicação do início 

ao fim, que hoje, na verdade eu ainda não consigo fazer. Por mais que eu esteja lendo, 

buscando informação, é complicado, é bastante coisa, despende tempo, ai entra o fato do que 

a gente sempre fala, é a experiência, então assim ó, é o tempo de trabalho que tu tem que ter, 

aquele tempo bem mais estendido, tem produtos que eu nem vi, que eu nem conheço como 

funciona. O que eu teria para falar a mais é que eu gostaria de entender de tudo de ter  

domínio total de todos os produtos que eu tivesse à minha disposição. Saber te falar de tudo 

sem precisar muitas vezes interpelar outro colega, bah como é que funciona isso? De tu saber. 

Ter o domínio total, coisa que eu ainda passo longe. Mas isso seria assim o eu mais queria ter 

era isso.  

E eu ainda vou chegar lá! 

Se eu te mostrar lá em casa eu to cheio de instrução normativa que tão lá, que eu vou ler uma 

duas, dez vezes até eu entender tudo o que está ali. E sempre que eu tenho uma oportunidade 

to lendo uma outra coisa, outras dicas. Eu vou lendo porque eu quero aprender! 

E vai chegar uma hora em que eu vou saber tudo como funciona tanto no sistema como o 

produto como funciona. Apesar que não é esse o objetivo, de aprender tudo, não tem como 

saber tudo, a gama de produtos é muito grande tu não vai conseguir saber tudo. Mas assim ó, 

principalmente aqueles mais comercializados, eu teria que dominar, essa sim, essa é a minha 

vontade de fazer, de aprender. De todos eles.  

 

P - Muito obrigada a entrevista acabou. 

 

 

24-07-2011 

Funcionário “D”, gerente de módulo, 10 anos de empresa 

 

Esta entrevista que eu vou fazer contigo tem o objetivo único e exclusivo a instrução do meu 

trabalho de conclusão que trata sobre motivação. Como a nossa instituição não pode ser 
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identificada, o colega também não vai ser. Então eu vou te chamar de colega “D”. Então 

vamos lá. 

 

P – Como é o teu trabalho?  

 

R – É bastante puxado, e tem um bom relacionamento da equipe, e é bastante desafiador, o 

dia a dia da gente né, sempre o que é exigido de nós é sempre.. tá muito longe de onde a gente 

tá no momento. Então faz com que a gente pense sempre bem distante, é como estes dias eu 

estava falando: sempre jogando “pedra na lua”. Mas é motivador! Por que é bastante 

desafiador!  

 

P – Mais ou menos assim, me explica uma rotina de trabalho tua. 

 

R – No dia-dia assim, o que eu faço lá?  

 

P – sim 

 

R – Eu chego na agência de manhã, no serviço, e dou uma olhada nas notícias do dia, as 

internas né, e depois eu faço a abertura da agência. Vejo as mudanças de procedimentos e 

normas, que acontecem diariamente, nas instruções, e atualmente eu estou substituindo a 

pessoa que trabalha com o público jurídico. Então tem mais este trabalho, que há tempos eu já 

não fazia, então eu estou um pouco perdido, mas, por causa das mudanças que sempre 

ocorrem, mas assim, tô gostando!  

 

P – O que tu mais gosta de fazer no teu trabalho? 

 

R – O que que eu mais gosto...deixa eu pensar um pouco...esses dias eu disse para a psicóloga 

que se alguém me perguntasse sobre uma coisa que eu gosto bastante eu não saberia dizer! 

Heheh... de algo que eu realmente gostasse... mas dentro do trabalho, o que eu mais gostaria 

de fazer lá, eu acho que crédito rural! Que é onde eu conheço mais, talvez pelo fato de 

conhecer mais. Neste setor, atividade, é o que eu mais gosto de fazer!  

 

P – Tu gosta de atender o cliente rural? 

R – É, é, o crédito rural como um todo! Tudo o que envolve, crédito, as pessoas em si, tanto 

faz se é da rural ou não, produtor ou não, não tem assim muita importância! Mas assim a 

atividade dentro do banco a parte rural é que eu mais conheço e mais gosto. A parte assim, 

interna que eu faço quase que a maior parte é da minha responsabilidade, a parte de controles 

internos, e o dia-dia funcional, também é uma coisa que eu gosto de fazer também, talvez se 

eu fosse para uma agência grande onde talvez passasse o dia todo fazendo aquilo eu também 

iria gostar!  

 

P – O que te satisfaz no teu trabalho? 

 

R – É quando eu consigo atingir os objetivos e consigo assim, ser útil, no atingimento das 

metas.  

 

P – O que não te satisfaz? 

 

R – O que não me satisfaz? É assim, que me deixa um pouco, vamos dizer triste, assim é, que 

eu não concordaria muito, é as distribuições de metas. Vejo que não há, pelo menos a 
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percepção que eu tenho, é que ela não é assim, distribuída de forma igual entre os públicos, 

entre os tipos de agência que tem, então nós temos metas, na nossa agência, que não seriam 

condizentes com o tipo de cliente que nós temos. Então é isso é que eu acho que não há uma 

coerência. Se você vai fazer um título de capitalização se tem que vender pra é quem é 

proibido vender! Então se não fosse para aquele público eu não conseguiria vender pra 

ninguém, né?! Então aí, se aquele não é o público alvo daquele produto, e se ele é o maior 

público da agência, então não deveria haver um foco tão grande dentro da agência. Então nem 

deveria ter meta para este tipo de produto, né?! Essa é a única coisa que me deixa assim, mais, 

não é revoltado, mas é mais que me... 

 

P – Naquilo que tu gosta de fazer, naquilo que te satisfaz no teu trabalho, o que que tu 

acha que poderia mudar para melhor, pra ficar melhor ainda? 

 

R -  Acho que o banco vem trabalhando já com CRM agora, eu acho que mais eu sinto falta 

na instituição são treinamentos focados assim, para o operacional da atividade. Eu vim de 

uma empresa multinacional onde não te deixavam, não te davam nenhuma atividade antes de 

te treinar. Sei que a responsabilidade para o desenvolvimento e para a busca do 

autoconhecimento, cada um tem a sua, mas a empresa tem a responsabilidade, especialmente 

quando tu estás entrando numa atividade nova, dela te mostrar pelo menos os primeiros 

passos. Depois evoluir dentro da atividade daí sim passa a ser responsabilidade de cada um de 

nós! Mas assim o começo, da parte desconhecida, abrir a porta deveria ser da empresa, isso eu 

vejo, até que não é proibido participar de cursos, mas assim, quando tu vai num curso, não 

existe muito foco no treinamento que está sendo feito! Existe assim uma coisa mais geral 

então é isso que eu acho que mais me deixa assim insatisfeito.  

 

P – Existe alguma coisa que eu não tenha perguntado mas que tu gostarias de dizer 

sobre o teu trabalho ou sobre esta conversa? 

 

R – De maneira geral acho que é, mais ou menos... é sobre satisfação, né? Satisfação no 

trabalho? Como é o título do trabalho? 

 

P – É motivação, Motivação em agência bancária: percepção dos funcionários.  

 

R – O que deixa as pessoas mais motivadas no dia-dia... Mas é, acho que aquilo que foi falado 

é... o que que motiva as pessoas, e deixa elas realizadas é a vitória!  

 

P – Depende 

 

R – Então, porque qualquer coisa que você vai fazer, se você vai pra casa e diz, bah, hoje eu 

não consegui fazer o que esperavam de mim... aí tu volta pra casa no outro dia e diz: bah! 

Tamo longe, não vou conseguir fazer aquilo lá! Então é diferente. Então se tu chega em casa e 

diz: bah! Este aqui nós matamos! Então aquilo lá te deixa mais satisfeito. Então se cada vez tu 

conseguisse, também depende da gente pensar em pequenas vitórias! Pequenos degraus, mas 

como o objetivo está muito longe, tu acaba esquecendo daquele degrau lá, e não seria o mais 

certo. Pois se tu dá um passo em frente em direção ao objetivo final, já é um passo. Mas assim 

quanto mais perto a gente está do objetivo final, mais motivado e mais satisfeito a gente se 

sente!  

 

P – Tem uma autora, Profa. Bergamini, que é de Gestão de Pessoas, ela sustenta, que a 

coisa mais desmotivadora é tentar motivar alguém! Por que pra ela, pra, a motivação é 
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algo que vem de dentro, é algo que ultrapassa os limites de alguém pegar... então ela e 

uma corrente de autores sustentam que a motivação é uma necessidade interna. Por 

exemplo, tu me falou que o que te motiva é a vitória, tá, só que vamos pensar friamente 

nisso: o que que tu ganha com a vitória senão a satisfação? No outro ano, no outro ano 

vem mais! E aí o que que te faz levantar de manhã cedo todos os dias para ir trabalhar?  

 

R – É saber que eu vou fazer um trabalho eu quero que, eu quero concluir aquele serviço né, 

eu quero chegar lá, ... é como estar construindo uma casa e saber que eu não vou terminar de 

construir ela nunca! É neste sentido que eu penso, ou que tu sabe que está construindo, mas 

sabe que o teto vai desmoronar tudo! Que não vai chegar a ir até o fim, sabe? Então isso é o 

que eu sinto! Quando tu vai fazer algo, tu tem que acreditar que tu vai chegar lá, até o teu 

objetivo final, no ano seguinte começa outro objetivo, é outro, ou no mês seguinte, semestre 

seguinte, mas se é dentro daquele período em que tu ta medindo, sempre acho que é bom a 

gente poder olhar e ver que há possibilidade de chegar lá! É isso que me deixa mais motivado! 

O fato de tu ver que não vai chegar, se esforçar só pra saber que não vai chegar lá, assim, tem 

que fazer um esforço muito grande pra se sentir motivado. Que daí motivado pelo fato de: ou 

eu faço isso ou eu não faço nada! Independente de conseguir chegar lá ou não, então quanto 

mais perto do fim tu consegue chegar, melhor! Então trabalhar por trabalhar não, eu penso 

assim: o objetivo – tem que chegar nele e se a gente vê que não vai chegar então às vezes até é 

um esforço muito grande e tentar manter o ânimo e não deixar passar ele, procurar não passar 

para os outros para não se tornar negativista, agora se tivesse: “bah! Falta só um pouquinho”, 

só mais um passo e tu vê que vai chegar lá, é melhor trabalhar assim, bem mais animado!  

 

 

P – É isso, obrigada!  

 

 

 

02-08-2011 

 

Colega “P” – Caixa Executivo   4 anos de empresa 

 

Esta entrevista que vou te fazer, as informações são restritas ao meu trabalho de conclusão, 

ela não vai ser aberta a qualquer outro tipo de finalidade, a empresa não vai poder ser 

identificada, então, tu também não. Vou de chamar de colega “P”, ok? 

 

R – OK 

 

P – Como é o teu trabalho? 

 

R – Em que sentido? Se é cansativo, se é ruim, se é... 

 

P – Como é a rotina dele? 

 

R – A rotina é um pouco desgastante, mas nada de extremamente difícil, né. Penso que e um 

trabalho bom. 

 

P – Como é que tu te sentes fazendo o teu trabalho? 
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R – Me sinto bem, não sou pressionado, não tenho pressão, a não ser no final do expediente, 

no fechamento né, e só ele é pouco assim, como é que eu posso te definir ele, se fica um 

pouco apreensivo porque se lida com dinheiro, então sempre tem aquela apreensão, pra não 

fazer errado, e não se enganar, mas enfim no restante é um trabalho bom. Não me sinto mal 

fazendo esse trabalho. 

 

P – O que tu mais gosta de fazer dentro desta função que tu estás agora? 

 

R – O que mais gosto de fazer? Eu posso ser específico na tarefa ou tu quer assim na...? 

 

P – Ela é uma pergunta aberta,  

 

R – É fazer o fechamento do caixa no final, perceber que deu tudo certo, que o trabalho do dia 

deu certo, no final do dia fechou direitinho. 

 

P – Dá um alívio! 

 

R – É é isso aí o que eu mais gosto de fazer. É o fechamento do caixa, além disso é o 

atendimento ao cliente, quando a gente consegue satisfazer a necessidade dele, se bem que a 

maioria das tarefas aqui são tarefas “fim”, cobrança, ou alguma coisa assim, cobrança de 

títulos, depósito, mas em alguns casos vem uma demanda e quando a gente consegue 

satisfazer o cliente, dá uma satisfação pra mim também né.  

 

P – Por que tu estás trabalhando no ramo do atendimento ao cliente nesta empresa? 

 

R – Eu penso que seja uma coisa intrínseca da função, que Banco é voltado para o 

atendimento ao cliente então a minha função quando eu entrei era PE (Posto Efetivo), agora 

Caixa, então é praticamente atendimento a clientes, mais é por imposição da função né, e 

também porque eu gosto, eu gosto de trabalhar com pessoas, atender gente não vejo problema 

nenhum nisso, mas eu acho que é mais uma necessidade da função mesmo, é atender clientes. 

  

P – Mas tu tens uma formação diferente 

 

R – É a formação é de técnico 

 

P – E o que que te fez trabalhar nesta empresa, sabendo que tinha bastante atendimento 

ao cliente? 

 

R – É uma vontade, quando eu fiz o concurso eu pensei, Banco, uma empresa a que grande de 

porte nacional, uma empresa que eu pensei que pudesse me dar bastante oportunidade, como 

eu vejo hoje que tem oportunidades só que quando eu fiz o concurso não tinha vagas para a 

minha área específica. A forma de acesso seria por aí, começando como PE, no caso, 

atendimento e depois galgar outra função, quem sabe mais técnica, uma área técnica do 

Banco. Então o que me levou a assumir esta função, foi isso, saber que era uma empresa 

grande que se tem uma certa estabilidade, que eu imaginava que pudesse haver outras 

oportunidades com o passar do tempo, talvez até mais voltada para a minha área de atuação, 

área técnica, que é o que eu acho que ainda vou conseguir, trabalhar na área técnica.  

 

P – O que te satisfaz no teu trabalho? 
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R – É realizar bem o trabalho, quando eu consigo realizar bem o trabalho eu fico satisfeito, 

repetindo um pouco a resposta de antes, quando a gente consegue atender o anseio do cliente, 

a demanda dele e ele fica satisfeito. Fico um pouco frustrado quando eu não consigo cumprir 

a tarefa plenamente ou dentro do prazo estabelecido. O que me satisfaz, se puder resumir, é 

atender o cliente e satisfazer a necessidade dele, e cumprir bem o trabalho, a minha tarefa 

dentro da empresa 

 

P – Só pra não ser contraditória, se o que te satisfaz é atender bem o cliente e fazer bem 

o serviço, eu posso entender que o que não te satisfaz é o contrário disso ou tem alguma 

coisa a mais que não te satisfaça no teu serviço? 

 

R – Basicamente é isso aí, às vezes eu tenho dificuldade em desempenhar uma tarefa, isso me 

deixa insatisfeito, mas no geral não vejo nada que me deixe insatisfeito no trabalho, o clima 

organizacional é bom, os colegas trabalham juntos, são bons de trabalhar e conviver, pode 

falar do salário ou não? 

 

P – Pode 

 

R – Essa questão do salário não adianta dizer nada, quando entra já sabe o que vai ser, já está 

estabelecido no edital, a gente sempre acha que pode ser melhor mas não pode dizer que não 

sabe do salário. 

 

P – Naquilo que tu gosta de fazer, naquilo que te satisfaz no trabalho, o que tu achas que 

poderia mudar para melhor?  

 

R – Pra melhor... eu acho que aquela questão do atendimento das necessidades do cliente, às 

vezes ele não deixa transparecer a necessidade propriamente dita. As vezes ele quer uma coisa 

que na verdade está meio escondidinha ele quer talvez aquela e mais alguma outra, ou outra 

diferente, acho que isso poderia melhorar: identificar uma necessidade que ele ainda não 

deixou transparecer, uma necessidade que se possa satisfazer e que ele não deixa transparecer, 

então eu acho que é isso que eu poderia melhorar. Saber identificar melhor as necessidades do 

cliente, e isso também vai em paralelo a necessidade de conhecer melhor os produtos. Hoje 

tem uma gama tão grande de produtos da empresa que muitas vezes não se conhece todos e 

conhecendo melhor os produtos essa identificação das necessidades seria mais fácil. Conhecer 

melhor os produtos para oferecer melhores produtos ao cliente. 

 

P – Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado, mas que tu queiras falar sobre o 

teu trabalho ou sobre esta entrevista? 

 

R – Acho que não. Não tenho mais nada a declarar. 

 

 

 

31-08-2011 

 

Colega “G” Assistente de negócios 

 

Colega “G”, já está gravando, tu não vais ser identificada, serás identificada no meu trabalho 

como colega “G” e ele se trata sobre o tema motivação, certo? 
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P – Me descreve um pouquinho o teu trabalho. 

 

R – Bom meu trabalho consiste em atendimento aos clientes, oferta de produtos pra tentar 

realizar negócios bons para os clientes e bons para a empresa.  

 

P – O que tu mais gostas de fazer no teu trabalho? 

 

R – A interação com os clientes. Conhecer as pessoas. 

 

P – Por que tu estás trabalhando no ramo do atendimento ao cliente nesta empresa? 

 

R – Foi a alternativa que eu tive, os caminhos me levaram a isso, opções pessoais e 

disponibilidade da empresa. 

 

P – O que te satisfaz no teu trabalho? 

 

R – Eu fico feliz quando as pessoas vêm e dizem: Gosto do teu atendimento, gosto do teu 

trabalho, o que você me ofereceu foi bom pra minha empresa, foi bom pra mim. O que Banco 

me disponibilizou através de ti foi interessante e importante pra mim.  

 

P – Poderia resumir que tu te satisfaz com o reconhecimento do cliente? 

 

R – sim 

 

P – O que não te satisfaz?  

 

R – A pressão pelo atingimento das metas.  

 

P – Fala um pouquinho mais sobre isso. 

 

R – A pressão é constante, em todos os ramos em todos os setores, às vezes a gente tem que 

colocar algum produto ou serviço que não é exatamente o que é interessante para o cliente da 

empresa naquele momento. Então além de despertar nele o interesse, às vezes se tem que 

pressionar ele um pouco para que ele finalize um negócio que não foi exatamente o que ele 

procurou na instituição. 

 

P – Naquilo que tu gosta de fazer, que te satisfaz no trabalho, o que tu achas que poderia 

melhorar ainda mais? 

 

R – Eu acho que a gente perde muito tempo e disponibilidade com excesso de documentação, 

tecnologia, às vezes moderna, atualizada, mas não na velocidade necessária. Acho que a gente 

perde muito tempo, como por exemplo envio de documentos digitalizados quando o sistema 

não processa, juntar documentos e aí acaba trancando tudo. A gente se irrita com uma 

tecnologia que não funciona por exemplo, acaba já alterando o humor ou a disposição pra 

aquele dia, ou deixando de finalizar um negócio no momento que seria o ideal, por conta de 

problemas tecnológicos. 

 

P – Tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado, mas tu queiras dizer sobre o teu 

trabalho ou sobre esta entrevista? 
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R – O foco principal é motivação né? Eu acho que a motivação é interna, mas também é 

externa, por exemplo assim ó: clima organizacional e liderança são fundamentais para 

motivar. Então um gestor de equipe que não é um líder que estimula, faz com que os 

funcionários e subordinados percam a motivação. A motivação vem muito do líder, vem da 

equipe e não só da própria pessoa. Tem todas essas coisas. A motivação é uma coisa interna, 

mas tem fatores externos que nos motivam como remuneração, como liderança, clima 

organizacional, essas coisas fundamentais para a motivação, ela não é só da pessoa. Ela 

também vem de fora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


