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RESUMO 

 

 

 

 

O presente estudo sobre a influência da motivação no trabalho aborda esse 
comportamento do indivíduo no campo organizacional, pontuando como problema 
para ser pesquisado, a motivação como ferramenta da administração para obter do 
profissional melhor desenho e produtividade. Como objetivo geral teve a proposta de 
investigar possíveis influências da motivação na produtividade em uma agência 
bancária, fundamentando seu quadro teórico na a Teoria das Necessidades de 
Maslow, voltada para motivação no trabalho. Aproximando teoria e prática, o estudo 
desenvolvido aplicou um questionário aos profissionais de agência bancária que 
atuam em gerência média, centrando seu interesse nos fatores que determinam a 
motivação ou sua ausência no ser humano ao trabalhar na organização, 
constatando que a motivação para o trabalho está relacionada à quantidade e 
qualidade do esforço dos funcionários que levam ao alcance dos objetivos 
organizacionais. Sinalizou também alguns itens importantes para motivar os 
recursos humanos em organizações como a comunicação eficiente, busca de 
soluções de problemas, reconhecimento e valorização dos funcionários e estimular 
as iniciativas individuais. A partir da visão dos entrevistados, registrou que a 
motivação pode ser utilizada como ferramenta para alterações no comportamento e 
no desempenho dos funcionários, principalmente quando existem fatores que podem 
fazer a diferença quando se trata de cenário empresarial competitivo. 
 
Palavras-chave: Motivação no trabalho. Atividades profissionais. Comportamento 
humano. 
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação na atualidade tem como área de abrangência o comportamento 

humano e o comportamento organizacional. A motivação é concebida como uma 

das mais importantes condições de que depende a ação humana para ser produtiva, 

cuja capacidade interna e externa produz uma expansão da atividade e propiciam 

direção ao comportamento humano (KOUZES; POSNER, 1996). 

Ter objetivos a serem alcançados faz parte do comportamento humano. 

Chiavenato (2000, p. 126) acrescenta que “A motivação procura explicar por que as 

pessoas se comportam”. Portanto, se faz importante também compreender as 

necessidades humanas como um caminho para o entendimento da característica do 

indivíduo de ter motivação, haja vista que isto implica que sejam colocadas em 

relevo as principais marcas individuais de cada pessoa. Como o comportamento da 

pessoa funciona fundamentalmente diante das suas necessidades e quais padrões 

de comportamento resulta dessa manutenção de satisfação motivacional 

(CHIAVENATO, 2000). 

No setor empresarial um indivíduo motivado tem um grau elevado de 

disposição para realizar uma tarefa ou atividade de qualquer natureza. Inclusive, a 

própria Teoria das Relações Humanas1, considera que a motivação funciona como 

impulso para a consecução dos objetivos organizacionais sem perder de vista a 

satisfação da necessidade humana (CHIAVENATO, 2000). Deste modo, a 

motivação para o trabalho suscita grande interesse em administradores e 

pesquisadores, diante da necessidade de entender, e na medida do possível, 

manejar as causas (ou fatores) que viabilizam o estado de disposição para realizar 

tarefas.  

Principalmente nas últimas três décadas, vem se processando um acúmulo 

de hipóteses e teorias sobre o comportamento motivacional. No entanto, duas 

vertentes são as que mais se distinguem para explicar a motivação: as teorias de 

processo que procuram explicar como funciona o mecanismo da motivação; e as 

teorias de conteúdo, que procuram explicar a especificidade dos motivos que 

conduzem as pessoas à ação (BERGAMINI, 1997). 

                                            
1
 A Teoria das Relações Humanas (ou Escola Humanística da Administração) surgiu nos Estados 

Unidos, como consequência das conclusões da Experiência de Hawthorne, desenvolvida por Elton 
Mayo e colaboradores (CHIAVENATO, 2000, p. 107). 
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Motivação como objeto da ciência psicológica procura compreender o 

comportamento humano, estudando-a como fenômeno inerente ao indivíduo. Nessa 

direção, a motivação tem relação direta e constante com o sintoma da vida psíquica 

do ser humano que se move em busca de algo. Mas, em sua totalidade a motivação 

também é abordada na mesma proporção de importância, quando se trata do 

comportamento humano motivado para o trabalho, fato que tem despertado nos 

administradores de empresas a necessidade de prestar mais atenção no fator 

humano como mola propulsora da produtividade (GLASSER, 1994 apud 

BERGAMINI, 1997). 

A partir desse ângulo, estudos têm sinalizado as possibilidades de reais 

vínculos entre pessoas motivadas e resultados positivos na sua produtividade, 

corroborando, as teorias que buscam explicar a motivação humana, como por 

exemplo, a Teoria das Relações Humanas, que significou um movimento de reação 

e oposição à Teoria Clássica da Administração, visando também humanizar e 

democratizar a administração. Nessa mesma direção, outras teorias psicológicas 

que tratam da motivação humana contrapondo-se aos conceitos rígidos e 

mecanicistas da Teoria Clássica, ganharam espaço dentro das organizações.  

(CHIAVENATO, 2000).  

O comportamento humano a luz dos postulados sobre os parâmetros 

motivacionais, faz com que o termo motivação geralmente seja empregado como 

sinônimo de forças psicológicas, desejos, impulsos, instintos, necessidades, 

vontade, intenção, etc. Em seu conjunto, estes termos implicam a conotação de 

movimento ou ação. O próprio estudo do comportamento humano proporciona a 

descoberta de que determinada força conduz as pessoas a agir – ou na busca ou na 

fuga para determinadas situações. 

Do campo científico a motivação passou ao campo pragmático, ajudando a 

entender o homem na sua constituição individual e, dessa forma, transformou-se em 

um instrumento influenciador do comportamento humano (DAVIS; NEWSTRON, 

1992). 

A forma como a motivação é utilizada, se torna então, fator determinante na 

negociação e resolução de problemas, na interação entre indivíduos numa 

organização, no caminho e no incentivo dos indivíduos para a ação. Segundo 

Vianna (1999, p. 9): “Por isso hoje, a motivação ganha um papel tão importante na 

vida das organizações”.  
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A obtenção de colaboração e o desenvolvimento de processos participativos 

são habilidades fundamentais nas organizações dentro da realidade de um mundo 

cada vez mais complexo, globalizado e interdependente. Estas realidades alteram o 

equilíbrio de indivíduos, grupos e instituições, podendo direcioná-los 

inadvertidamente para o desinteresse e a ineficiência, nocivos ao desempenho da 

organização (BERGAMINI, 1997). 

Fator que influencia diretamente a auto-estima e a realização pessoal, a 

motivação vem sendo questionada no âmbito empresarial e, busca-se 

constantemente interpretar a perspectiva que o trabalho oferece na vida de cada ser 

humano.  

Portanto, a motivação para o trabalho é um tipo de motivação no âmbito da 

organização e pode funcionar como fator importante para modificar as condições 

dentro da empresa ou para que seja aumentada a produtividade do empregado.  

Existe um real vínculo entre pessoas motivadas e resultados estratégicos 

positivos, o que leva muitos autores de obras sobre o assunto, a defender que são 

pilares básicos para o desenvolvimento organizacional, observar que seres humanos 

motivados produzem mais; os clientes vêem a empresa através dos olhos de seus 

funcionários; um clima excelente atrairá os melhores talentos do mercado 

(MAXIMIANO, 2000).  

Nesse contexto, as empresas capazes de satisfazer as demandas da 

sociedade que está se configurando atualmente, precisam centralizar sua atenção 

no material humano que dispõe, precisam deslocar seu interesse prioritário para o 

cliente e desenvolver um leque de competências para dar conta desse novo 

paradigma (MAXIMIANO, 2000). 

Na sociedade moderna, o que está em questão não é apenas o trabalho pelos 

seus aspectos produtivos, mas o seu valor fundamental, enquanto obrigação ou 

fonte de realização e satisfação pessoal. Desde as análises e intervenções originais 

desenvolvidas por Abrahan Maslow (CHIAVENATO, 2000) e Edward Lawler 

(VIANNA, 1999), a motivação para o trabalho representa tema privilegiado de 

reflexão para os profissionais ligados às questões do fazer, do produzir. 

No modelo de sociedade na atualidade, que é globalizada, pragmática e 

competitiva, que contempla o significado do trabalho para o indivíduo de ser um 

meio de assegurar sua subsistência, também existe a área empresarial que 

considera a pessoa motivada detentora de grau elevado de disposição para realizar 
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uma tarefa ou atividade de qualquer natureza. É nesses parâmetros que Glasser 

(1994) apud Bergamini (1997, p. 25) ensina que: 

 
É notório que o interesse pelo comportamento motivacional no trabalho 
tenha, nestas últimas três décadas, atingido níveis excepcionalmente 
elevados. [...] o fracasso da maioria de nossas empresas não está na falta 
de conhecimento técnico. E, sim, na maneira de lidar com as pessoas. 
Foge a nossa compreensão o hábito dos administradores de achar que os 
trabalhadores não produzem com qualidade apenas por falta de 
conhecimento técnico. Na realidade, isso está acontecendo devido à 
maneira como são tratados pela direção das empresas. 
 
 

É nesta sociedade moderna que a instituição bancária e respectivas práticas 

administrativas foram tomando novas formas de acordo com as transformações 

deste modelo de desenvolvimento, o que em conjunto, gerou um novo paradigma 

para a prestação de serviços, principalmente no setor bancário, haja vista que as 

profundas inovações introduzidas no mundo dos negócios, sinalizou que exercer 

atividades empresariais requer uma revisão de consolidados conceitos de 

administração, que vão desde a compreensão da ascensão da figura do cliente 

como parâmetro essencial de toda e qualquer reestruturação empresarial, passando 

por uma abordagem atualizada do que é realmente uma organização na sociedade 

moderna (tecnológica e consumidora), até mesmo, no enfrentar dos desafios que 

ocorrem em intervalos de tempo cada vez menores. 

A partir destas considerações, se tem o problema alvo desta pesquisa e 

questiona-se: Quais fatores tem mais impactado a motivação dos trabalhadores do 

setor bancário? 

Nesses parâmetros, o Banco do Brasil tem alcançado melhorias significativas 

trabalhando a potencialização dos seus recursos humanos e com isso, obtendo 

novos resultados na sua capacidade de atendimento. À vista das disposições 

anteriormente explicitadas, é notória a importância da motivação dos funcionários na 

oferta dos serviços prestados pelo Banco Brasil através de sua agência localizada 

no município de Valença, Estado da Bahia. 

Assim, o estudo desenvolvido sobre a motivação para o trabalho na agência 

bancária no município de Valença tem como objetivo geral investigar possíveis 

influências da motivação na produtividade, quando se trata de Gerência Média na 

Agência do Banco do Brasil na cidade de Valença, Estado da Bahia. 
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E como objetivos específicos identificar alguns fatores que podem motivar o 

indivíduo no desempenho de suas atividades no ambiente de trabalho. Também 

investigar a percepção que tem o profissional na área Gerência Média na Agência 

do Banco do Brasil na cidade de Valença, Estado da Bahia sobre a motivação 

humana para o trabalho. 

O trabalho realizado apresenta um quadro teórico sobre a motivação humana 

com ênfase na aplicação desses conhecimentos no âmbito da organização visando 

à obtenção de maior produtividade dos funcionários e, no caso específico da 

pesquisa realizada com funcionários do Banco do Brasil na agência de Valença, 

buscou fundamentos na Teoria das Necessidades Humanas desenvolvida por 

Maslow que incide sobre os objetivos motivacionais em situação de trabalho.  
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1 A MOTIVAÇÃO E AS RELAÇÕES HUMANAS NA NOVA CULTURA 

ORGANIZACIONAL  

 

A partir dos conhecimentos oriundos da Teoria das Relações Humanas e 

também de outras teorias já existentes na área da Psicologia sobre a motivação 

humana, visando explicar como e porque o comportamento humano é motivado, na 

atualidade se faz possível analisar a importância da motivação humana 

principalmente dentro das organizações (CHIAVENATO, 2000). 

Motivação como objeto da ciência psicológica procura compreender o 

comportamento humano, estudando a motivação como fenômeno inerente ao 

indivíduo. A motivação tem relação direta e constante com o sintoma da vida 

psíquica que se move em busca de algo; o homem jamais poderia ser descrito em 

sua totalidade se a motivação não fosse abordada na mesma proporção de 

importância. 

 Segundo Bergamini (1997, p. 26): 

 
A motivação cobre grande variedade de formas comportamentais. A 
diversidade de interesses percebida entre os indivíduos permite aceitar, de 
forma razoavelmente clara, que as pessoas não fazem as mesmas coisas 
pelas mesmas razões. É dentro dessa diversidade que se encontra a 
principal fonte de informações a respeito do comportamento motivacional, 
por paradoxal que isso possa parecer. 

 
 

Etimologicamente, a palavra motivo vem do latim, motus, que significa 

movimento, motor.  O homem tem grande variedade de motivos: internos, externos, 

conscientes ou inconscientes, nobres ou torpes, adultos ou infantis, normais ou 

patológicos, imediatos e remotos, egoísticos ou altruísticos, claros, obscuros ou 

camuflados. 

 Chiavenato (2000, p. 130) postula que “A motivação é a tensão persistente 

que leva o indivíduo a alguma forma de comportamento visando a satisfação de uma 

ou mais necessidades”. Os comportamentos na sua origem são admitidos como 

procedentes de impulsos determinados por necessidades do próprio organismo, que 

sofrem modificações posteriormente de acordo com a sua interação que se realiza 

com o meio, seja quanto a condições de vida material ou em relação ao ambiente de 

natureza social. 

Maximiano (2000, p. 296) esclarece que: 
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As teorias sobre a motivação dividem-se em dois grupos. Há um grupo de 
teorias que procura explicar como 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 agir. São as 
chamadas teorias de conteúdo. 

 

 As teorias de processo recorrem ao modelo de comportamento, a Teoria da 

Expectativa, ao Behaviorismo e a Teoria da Equidade para abordar o funcionamento 

da motivação humana. Enquanto que as teorias de conteúdo buscam nas teorias 

clássicas e nas teorias das necessidades humanas, explicações para os fatores que 

motivam as pessoas (MAXIMIANO, 2000). 

 Estudar a motivação humana implica incidir sobre o aspecto comportamental 

do indivíduo, pois é a partir daí que se podem compreender os mecanismos que 

fazem a pessoa apresentar determinado comportamento.  

 De acordo com os postulados de Campos (1991, p. 86):  

 
[...] amplamente concebido, o estudo da motivação é uma tentativa para 
explicar todas as ações do homem e dos animais, em termos de suas 
causas ou condições. Trata esse estudo, acrescenta, do porque do 
comportamento, examinado nos propósitos e intenções, atitudes, 
interesses, impulsos, estimulações ou energias que determinam a 
atividade. 
 
 

No âmbito da administração organizacional, a motivação de maneira 

abrangente apresenta seus resultados no comportamento do indivíduo e sua 

respectiva disposição para desenvolver suas atividades profissionais. 

Sobre as teorias de processo que incluem a abordagem sobre o 

comportamento humano, Maximiano (2000, p. 298) acrescenta que: 

 

O modelo do comportamento [...] é uma das principais teorias que explicam 
como os motivos determinam o comportamento. Ao mesmo tempo, é o 
modelo mais simples, que fornece uma explicação fácil para o 
entendimento das ações individuais. O modelo assume três hipóteses 
principais: 
I – Todo comportamento é motivado. 
II – O comportamento é orientado para a realização de algum objetivo. 
III – O comportamento que procura realizar algum objetivo pode ser 
perturbado por conflito, frustração ou ansiedade. 

 

Nesses parâmetros se tem visibilidade dos possíveis mecanismos que podem 

exercer influências sobre o comportamento humano para o trabalho e a partir desses 

conhecimentos, entender como a organização e respectiva administração pode 

intervir sobre o interesse e o desempenho dos seus colaboradores. 
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E no contexto histórico das principais teorias das relações humanas que 

abordam o comportamento humano, é possível compreender os acontecimentos que 

contribuíram decisivamente para que estudos sistemáticos fossem desenvolvidos 

sobre o comportamento do indivíduo e sua motivação. 

 

1.1 Alguns aspectos históricos dos estudos sobre o comportamento humano 

 

Nas raízes do enfoque comportamental do indivíduo no âmbito organizacional 

é possível sinalizar a importância que tem o experimento de Hawthorne que além de 

focalizar a importância do grupo sobre o desempenho dos indivíduos, também 

procurou abordar a influência do ambiente de trabalho sobre a produtividade dos 

trabalhadores. 

De acordo com Maximiano (2000, p. 249): 

 

O experimento foi realizado no período de 1927 a 1933 e fez parte de um 
programa mais amplo, orientado pelo professor Elton Mayo, de Havard, 
que durou até 1947. Esse experimento fez nascer a chamada escola de 
relações humanas, porque demonstrou que entre os fatores mais 
importantes para o desempenho individual estão as relações com os 
colegas e os administradores. 
 
 

 E no âmbito das relações humanas, se pode localizar a motivação, que já é 

alvo do interesse da psicologia desde o início do século XX, a importância dos 

motivos para a psicologia. Neste sentido, William McDougall2, cientista britânico do 

comportamento, desenvolveu esforços, pois considerava os motivos como instintos 

e lhes dava a definição de forças irracionais, compulsórias, herdadas que 

proporcionavam forma virtual ao pensar, fazer, sentir e perceber do ser humano. 

No entanto, para Davidoff (1983, p. 385): 

 
Diz-se que o homem é impelido à ação por seus instintos. Se ele vai com 
seus companheiros, é o ‘instinto gregário’ que está atuando; se anda só, é 
o ‘instinto anti-social’; se luta, é o instinto da pugna; se é diferente, é o 
instinto de auto-rebaixamento; se ele gira os polegares, é o instinto de girar 
os polegares; se não gira os polegares, é o instinto de não girar os 

                                            
2
 Psicólogo inglês formado em medicina na Universidade de Londres, que causou impacto no meio 

científico com suas publicações, dentre as quais destaca-se Body and Mind – A History and Defense 
of Animism (1911; Corpo e mente – história e defesa do animismo), que teve forte reação; e, 
posteriormente publicou Psychology, the Study of Behaviour (1912 – Psicologia, o estudo do 
comportamento), onde prestigiou o enfoque biológico (BRASIL, 2000). 
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polegares. Assim, tudo é explicado com a facilidade da magia - palavra 
mágica. 

 

 Oriundas deste posicionamento, muitas correntes psicológicas passaram a 

trabalhar no intuito de identificar os instintos específicos responsáveis por todas as 

ações humanas.  McDougall, por exemplo, com seu estudo sobre o comportamento 

humano com ênfase nos aspectos biológicos incluiu como parte dos instintos 

humanos a curiosidade, repulsa, auto-afirmação, fuga, criação de filho, reprodução, 

fome, sociabilidade, aquisição e construtivismo. Numa outra extremidade, se tem o 

posicionamento de Maslow, que postula ser as necessidades humanas quem 

determina a motivação do indivíduo (BRASIL, 2000; MAXIMIANO, 2000).  

 

Apreende-se do estabelecido entre ambas as teorias é que nem todo ato 
do indivíduo pode ser considerado como um produto do instinto humano do 
mesmo modo que nem sempre o(s) motivo(s) são iguais quando se trata de 
conduzir o organismo humano a determinado comportamento.  O elo que 
se estabelece ao ser focalizado toda e qualquer teoria da motivação é que 
cada uma delas pode proporcionar sua explicação para os problemas 
comportamentais e com isso, contribuir para o entendimento do 

comportamento dos indivíduos, inclusive no ambiente de trabalho. 
 
 

 Na atualidade, os psicólogos pouco se dedicam na busca da identificação dos 

motivos. O alvo de atenção é a descrição e a explicação das influências sobre o 

comportamento motivado. No entanto, desde o passado, surgiram muitas hipóteses 

que buscaram explicar quais os fatores que agem sobre o comportamento humano e 

despertar a motivação no indivíduo.  

 Maximiano (2000, p. 306) sinaliza que: 

 

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. [...] 
 
 

 Os psicólogos modernos tem posicionamento definido quando se trata de 

interpretar e explicar a motivação humana, considerando que a estrutura do 

organismo do indivíduo desempenha papel importante no seu estado interior e 
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consequentemente no seu comportamento e na sua motivação. Ao fazer uma 

aproximação dessa nova visibilidade na psicologia sobre o comportamento humano 

e a motivação com a administração moderna, Chiavenato (2000, p. 387) leciona que: 

“Comportamento é a maneira pela qual um indivíduo ou uma organização reage em 

suas interações com o seu meio ambiente e em resposta aos estímulos que dele 

recebe”. 

 Nesse processo sinalizado por Chiavenato (2000) apreende-se que o homem 

é um ser social que tem necessidades, com capacidade para aprender e tem um 

comportamento direcionado para a consecução de objetivos. É nesse contexto que 

se tem a Teoria Comportamental da Administração firmada nos postulados da teoria 

behaviorista, porém, distanciando-se das teorias do passado, mantendo a ênfase 

nas pessoas, mas com foco no ambiente organizacional (CHIAVENATO, 2000). 

No entanto, quando se trata do ser humano e da organização empresarial, é 

importante se admitir que a motivação dos funcionários influencie diretamente na 

realidade empresarial e suas possibilidades de alcançar resultados positivos. Tanto 

é que, as teorias da motivação sempre tentam explicar as diversas razões da 

relação homem-trabalho. A importância da motivação para o funcionário melhorar o 

seu desempenho vem sendo compartilhada por diversos pensadores da 

administração ao longo dos tempos.  

 Os novos modelos de organização e respectivos funcionamentos demonstram 

que existe uma nova dimensão das empresas que estão se focando nas dimensões 

humanas. Sob essa perspectiva a administração empresarial moderna deve 

desenvolver mecanismos para tornar o ambiente empresarial um local de trabalho e 

produtividade, sem, contudo, deixar de ser também um ambiente que estimule a 

motivação do indivíduo para o desempenho de suas atividades laborais. Somente 

assim as empresas serão capazes de contribuir positivamente para a motivação e 

satisfação dos seus empregados. Abriu-se um espaço entre a empresa do passado, 

centrada na competitividade e com foco exclusivo na produção, para a empresa 

moderna, cuja administração admite que para a obtenção de resultados produtivos  

precisam do fator humano, da sua motivação e das relações interpessoais entre 

seus funcionários (MOTTA; FREITAS, 2000). 

 A sociedade é uma unidade de amostra rica em ilustrações, pois cada 

indivíduo tem expectativas diferentes. Cada pessoa busca seus próprios fatores de 

satisfação motivacional, que são diferentes um do outro. 
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A motivação no comportamento do ser humano funciona como instrumento 

para o desenvolvimento de atividades que conduzem o indivíduo a alcançar 

determinado objetivo. Esse processo de motivação e respectivo alcance de objetivos 

pode ser estimulado por necessidades internas ou externas, cuja origem pode se 

localizar nos aspectos fisiológicos ou psicológicos do ser humano (SERRANO, 

2011). 

Citando como exemplo, a sede no indivíduo pode obrigá-lo a beber água, 

atendendo assim, à necessidade do seu organismo. No entanto, em outra situação, 

a necessidade pode ser deixada em segundo plano, atendendo da mesma forma 

aos comandos da necessidade do organismo, como pode ocorrer se a pessoa ao 

apresentar sonolência é sinal que todo o seu corpo e comportamento exigirão o ato 

de dormir. Do mesmo modo que outro interesse pode motivar essa mesma pessoa a 

permanecer acordado, como por exemplo, uma atividade de lazer, a espera de uma 

visita etc., ou seja, são fatores externos que contribuem para que o comportamento 

do organismo reaja e rejeite os sintomas da motivação anterior e o sono seja 

temporariamente esquecido (SERRANO, 2011). 

Nos exemplos citados se faz perceptível que sempre haverá uma espécie de 

aprendizado relacionado à satisfação da necessidade do indivíduo, pontuando, que 

se existe compatibilidade entre as várias necessidades humanas, assim como a 

motivação pode ser originada por vários fatores, o indivíduo pode também ao 

mesmo tempo, sentir que há predominância ora de uma ora de outra necessidade, 

segundo as circunstâncias vivenciadas.  

 

1.2 A importância dos postulados teóricos sobre as relações humanas e a 

motivação para as práticas administrativas 

 

 A teoria da motivação ao apresentar as necessidades básicas, que são 

motivos da espécie humana, organizadas por categorias em uma hierarquia de 

predominio relativo, priorizou as necessidades fisiológicas, aqueles motivos de 

sobrevivência instintivos. Nesta concepção de Maslow quando o organismo humano 

está dominado por uma determinada necessidade fisiológica, apresenta algumas 

características constantes, como ser infinita, flutuante e complexa. A motivação 

atinge o indivíduo como um todo e não apenas como parte dele, ou seja, predomina 

a motivação determinante (CHIAVENATO, 2000). 
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A hierarquização dos motivos individuais conforme postulou Maslow, 

proporcionou uma melhor compreensão do comportamento humano na sua 

variedade. Por isso é que se faz referência a Maslow e sua contribuição para a 

compreensão do tipo de objetivo que o indivíduo persegue em dado momento. 

Assim, diagnosticar um determinado tipo de comportamento motivacional requer 

descobrir que necessidades estão em jogo. O problema das diferenças individuais 

assume importância preponderante quando se trata de motivação (CHIAVENATO, 

2000). 

Destacou-se para o presente estudo monográfico, a teoria da motivação 

desenvolvida por Maslow (CHIAVENATO, 2000) e também a teoria das relações 

humanas contemplando a abordagem comportamental e suas influências nas teorias 

administrativas (MAXIMIANO, 2000). Destes postulados teóricos vem as maiores 

contribuições para estudos desenvolvidos posteriormente sobre a motivação em 

situação de trabalho.  

Maslow apud Chiavenato (2000) concebe assim a Teoria da motivação: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Hierarquia das Necessidades de Maslow 
Fonte: CHIAVENATO, 2000, p. 393 
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A hierarquização dos motivos humanos proporcionou uma melhor 

compreensão do comportamento humano na sua variedade, isto é, tal estudo, 

incidindo sobre pessoas diferentes. Em outras palavras, Maslow contribuiu 

diretamente para a compreensão do tipo de objetivo que o indivíduo persegue em 

dado momento. Assim, diagnosticar um determinado tipo de comportamento 

motivacional requer descobrir que necessidades estão em jogo. O problema das 

diferenças individuais assume importância preponderante quando falamos de 

motivação.  

 As necessidades básicas segundo o modelo de Maslow são representadas 

pelas necessidades fisiológicas, de segurança, afetivo-sociais, pelas necessidades 

de auto-estima e respeito próprio, de auto-realização. 

 Após as necessidades fisiológicas ou de 1ª ordem, que se encontram na base 

da pirâmide estão satisfeitas é que seguem-se as necessidades de 2ª ordem, as de 

segurança, como a tranqüilidade e a liberdade sem ameaças (CHIAVENATO, 2000). 

 O amor, a afeição, a aceitação por outros, fazem parte das necessidades de 

afiliação que aparecem no 3º patamar. O indivíduo tem necessidade de pertencer, 

isto é, precisa sentir-se fazendo parte de um grupo para encontrar raízes comuns. A 

solidão, a rejeição pode provocar um sofrimento com a intensidade do sofrimento 

físico de uma pessoa faminta (CHIAVENATO, 2000). 

 Já as necessidades de respeito vêm no 4º patamar. Envolvem questões 

relativas às expectativas em atingir um determinado status ou êxito profissional, ou 

seja, dizem respeito à auto-estima do sujeito e a estima dos outros, consideradas 

por Maslow como necessidades fundamentais de todos os seres humanos, pois 

abarcam os sentimentos de autoconfiança, de ser útil e necessário ao mundo. A 

ausência dessas necessidades gera sentimentos de inferioridade, de fraqueza e de 

desencorajamento (CHIAVENATO, 2000). 

 E no 5º patamar estão, as necessidades de auto-realização, que são aquelas 

consideradas como as necessidades humanas mais elevadas, e que significa 

teoricamente que ao atingir este patamar, as pessoas já tiveram suas outras 

necessidades satisfeitas. Nessa linha de raciocínio, considera-se então que a auto-

realização é o estágio de vida em que o indivíduo tem motivação suficiente para 

realizar tudo o que se propõe a fazer através do seu potencial, explorando ao 

máximo suas possibilidades dentro dos parâmetros da natureza humana 

(CHIAVENATO, 2000). 
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 Maximiano (2000, p. 311) destaca algumas premissas na teoria de Maslow: 

 

 As necessidades básicas manifestam-se em primeiro lugar, e as pessoas 
procuram satisfazê-las antes de e preocupar com as de nível mais 
elevado. 

 Uma necessidade de uma categoria qualquer precisa ser atendida antes 
que a necessidade de uma categoria seguinte se manifeste. 

 Uma vez atendida, a necessidade perde sua força motivadora, e a 
pessoa passa a ser motivada pela ordem seguinte de necessidades. 

 Quanto mais elevado o nível das necessidades, mais saudável a pessoa 
é. 

 O comportamento irresponsável é sintoma de privação das necessidades 
sociais e de estima. O comportamento negativo é conseqüência de má 
administração. 

 Há técnicas de administração que satisfazem as necessidades 
fisiológicas de segurança e sociais. Os gerentes podem trabalhar no 
sentido de possibilitar que as outras sejam satisfatoriamente atendidas.  

 

Assim, diagnosticar um determinado tipo de comportamento motivacional 

requer descobrir que necessidades estão em jogo. O problema das diferenças 

individuais assume importância preponderante quando se fala da motivação humana 

(BERGAMINI, 1997). 

 É grande o número de iniciativas empreendidas para que se torne possível 

aumentar conhecimentos acerca da motivação, e isso fez com que se tornasse 

grande também a exploração desse tema sob diversos ângulos. 

 Com tantos estudos, posições científicas e teorias sobre um mesmo assunto 

podem parecer que certo enfoque postulado por determinado teórico seja capaz de 

anular outras teorias. Nessa linha de raciocínio, Chiavenato (2000, p. 396) inclusive 

ressalta que: “As pesquisas não confirmaram cientificamente a teoria de Maslow e 

algumas delas até mesmo a invalidaram. Contudo, sua teoria é bem estruturada e 

oferece um esquema orientador e útil para a atuação do administrador”. 

 No entanto, as diversas teorias sobre a motivação do ser humano não se 

anulam mutuamente, pelo contrário, elas complementam e contribuem para o 

delineamento de uma visão mais abrangente do ser humano enquanto tal, tendo em 

vista a natural complexidade que o caracteriza. 

Aproximando-se estas considerações sobre o setor bancário brasileiro, se 

torna perceptível que a relação entre homem e instituição bancária foi tomando 

novas formas diante das necessidades impostas pelas transformações que 

passaram e continuam passando tanto a sociedade quanto as organizações. 
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Os bancos atualmente recorrem aos meios de comunicações e aos sistemas 

de automatização para imprimir um novo desempenho na sua atuação; os clientes, 

por sua vez, precisam assimilar e conviver com uma realidade tecnológica e 

automatizada. 

Assim, os bancos cientes das profundas inovações introduzidas no mundo 

dos negócios pela evolução tecnológica e pela ascensão da figura do cliente como 

parâmetro essencial para reestruturação de suas atividades, procuram desenvolver 

uma nova cultura organizacional que priorize a relação instituição, cliente, uso de 

tecnologia e funcionários motivados. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 Método escolhido e justificativa 

 

Como procedimento metodológico para a realização desta pesquisa foi 

contemplado o estudo de caso, por ser uma forma de se fazer pesquisa empírica 

que investiga fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, em 

situações em que as fronteiras entre fenômeno e o contexto não estão claramente 

estabelecidas, onde se utilizam múltiplas fontes de evidências. 

O propósito do trabalho sobre a percepção que tem o profissional lotado na 

agência bancária sobre os aspectos motivacionais e suas implicações no ambiente 

de trabalho foi realizado através de uma abordagem quantitativa, explicada por 

Oliveira (2004, p. 115) como: 

 

O Quantitativo, conforme o próprio termo indica, significa quantificar 
opiniões, dados, nas formas de coleta de informações, assim como 
também com o emprego de recursos e técnicas estatísticas desde as mais 
simples, como porcentagem, média, moda, mediana e desvio padrão, até 
as de uso mais complexo, como coeficiente de correlação, análise de 
regressão, et., normalmente utilizados em defesas de teses. 

 

No caso específico do estudo realizado abordando a influência da motivação 

para o trabalho, a pesquisa incidiu sobre a importância que tem a empresa 

conscientizar e desenvolver a motivação dos seus funcionários, partindo da 

premissa de que é necessário sempre estar inspirando as pessoas para se buscar 

aumento de produtividade. 

Retomando Oliveira (2004, p. 115) acrescenta-se que: 

 

O Método Quantitativo também é empregado no desenvolvimento das 
pesquisas de âmbito social, econômico, de comunicação, mercadológicas, 
de opinião, de administração, representando, em linhas gerais, uma forma 
de garantir a precisão dos resultados, e evitando com isso distorções de 
análise e interpretações. 
 
 

O procedimento metodológico para este estudo se justificou porque a análise 

foi sobre o comportamento dos indivíduos vinculados à agência bancária do Banco 

do Brasil no município de Valença, Estado da Bahia, para abordar o conhecimento 
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de aspectos motivacionais e suas implicações no desempenho individual no 

ambiente de trabalho. 

 

2.2 A amostra dos respondentes do instrumento de pesquisa 
 
 
  A amostragem foi escolhida de forma alheatória simples, tomando como base 

o desempenho individual no ambiente de trabalho em nível gerencial. A amostra 

sendo um subconjunto da população, pode ser probalística e oferecer a todos os 

elementos da população a mesma possibilidade de pertencer à amostra. No caso 

específico do estudo realizado na agência bancária do Banco do Brasil no município 

de Valença, Estado da Bahia, a amostra serviu para sinalizar a realidade de um 

lócus específico e, não incidiu sobre o conglomerado do Banco do Brasil. 

  Foi utilizado o recurso da amostragem típica que segundo Nascimento (2002, 

p.121), é “aquela selecionada pelo pesquisador em razão de um interesse muito 

específico, ou casos julgados especiais”. Na pesquisa que foi realizada o interesse 

do pesquisador incidiu sobre o entendimento que tem o profissional da agência 

bancária na cidade de Valença, Bahia, sobre a motivação para o trabalho.  

 
2.3  Instrumentos de coleta de dados 

 
 
Os dados primários foram coletados a partir da aplicação de questionário aos 

indivíduos que fazem parte da amostragem. 

Os dados secundários foram obtidos a partir de informações fornecidas 

pela pesquisa bibliográfica. 

 

2.4 A aplicação do instrumento de pesquisa 
 
 

 Utilização de questionário com perguntas fechadas que foi aplicado aos 

indivíduos da amostra em seu ambiente de trabalho. Este tipo de questionário foi 

escolhido levando-se em consideração a experiência profissional do pesquisador 

que atua na Gerência Média desta agência bancária. 
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2.5 Técnica de tratamento dos dados 
 
 

Através da análise de conteúdo foi preparada as informações sobre a 

motivação para o trabalho, classificou-se as informações obtidas em bibliográfica e 

descritiva obtidas nas respostas dos entrevistados para viabilizar o trabalho de 

pesquisa, a partir daí surgiu conhecimentos que permitiram interpretar, demonstrar e 

comparar a percepção que tem o funcionário sobre a motivação no ambiente de 

trabalho.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A agência nº 0545-2 do Banco do Brasil está localizada na cidade Valença, 

Estado Bahia, operando com 31 funcionários ocupando os cargos de Gerência 

Geral, Gerência Média, Supervisão, Assistentes, Caixas Executivos e Escriturários. 

 Nesta pesquisa, a unidade de amostra ficou composta por 08 indivíduos que 

atuam na área de Gerência Média e que representa (25,8%) da população lotada na 

citada agência bancária. 

 O perfil da unidade de amostra sinalizou a maior concentração de 

entrevistados por faixa etária, sendo que 03 (37,5%) indivíduos estão entre 31 a 35 

anos e 03 (37,5%) deles acima de 40 anos, dados que constam na figura 02. 

 

12,5%

37,5%

12,5%

37,5%

22 a 25 anos

31 a 35 anos

36 a 40 anos

acima de 40 anoos

 
  Figura 02 – Faixa etária 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

Em tese, na sociedade moderna, o indivíduo chega mais cedo ao mercado de 

trabalho, devido a inúmeros motivos, tais como: interferência educacional na 

preparação de mão-de-obra qualificada, necessidade de participação na composição 

da renda familiar, desejo de independência financeira, realização de sonhos de 

consumo, abertura do próprio mercado de trabalho para a inserção dos jovens, 

dentre outros motivos.  

Nesta unidade de amostra, no entanto, é constatada a concentração do maior 

número de indivíduos entrevistados com idade entre 31 a 35 anos e acima de 40 

anos, faixa etária em destaque no molde desta pesquisa. 

Entretanto, se torna importante ressaltar que essa concentração é típica no 

setor bancário, diante do fato de que o desempenho de atividades, principalmente 
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em nível gerencial, nesse setor depende da posse e aprimoramento de habilidades 

específicas que são competências imprescindíveis para o desempenho de tarefas. 

 Na classificação por gênero, 05 (62,5%) entrevistados são do sexo masculino 

e, 03 (37,5%) pessoas do sexo feminino, conforme dados registrados na figura 03. 

62,5%

37,5%

Masculino

Feminino

 
  Figura 03 – Sexo 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

 Embora a pesquisa registrando que nesta agência bancária, a maior 

ocupação profissional em nível de gerência média é feita por indivíduos do sexo 

masculino, é sempre importante reiterar que, levando-se em consideração a 

quantidade pessoas ocupando tais cargos neste lócus da pesquisa, a presença 

feminina também aparece aqui, mesmo com menor percentual, mas em igualdade 

de importância para a produtividade da organização. 

Em nicho específico do setor bancário, como é o caso de gerência média, a 

presença feminina atuando corrobora o consenso de que determinados momentos 

históricos, nortearam (e continuam fazendo isso) em maior ou menor grau de 

intensidade, a participação da mulher no mercado de trabalho.  

No caso focalizado nesta unidade de amostra, que registrou o percentual 

significativo da mão-de-obra feminina, esta realidade faz parte de um novo 

paradigma em todos outros setores produtivos no Brasil que sinalizam mudanças e, 

principalmente no setor bancário, o desempenho feminino em atividades 

profissionais está em igualdade de importância para a organização. 

Alguns fatores contribuíram decisivamente para impor uma nova dinâmica à 

inserção da mulher no mercado de trabalho, principalmente no setor bancário. De 

um lado, a rapidez e intensidade com que as mulheres passaram a ocupar um lugar 

na nova sociedade pragmática e tecnológica, mantendo-se atualizada através de 
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graduações acadêmicas, especializações e capacitação profissional, não obstante 

as barreiras e preconceitos. E de outro, a mulher levando uma vida cercada de 

autonomia sobrecarregada de responsabilidades. 

 Identificando o nível de escolaridade dos entrevistados, 02 (25,0%) indivíduos 

disseram que concluíram o ensino médio, 04 (50,0%) deles informaram que têm o 

nível superior concluído e 02 (25,0%) já fizeram curso de especialização, de acordo 

com as informações da figura 04. 

25,0%

50,0%

25,0%

Ensino médio

Ensino superior

Pós-graduação

 
  Figura 04 – Formação acadêmica 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

A análise das realidades econômicas mundiais, que norteiam os formuladores 

da política de desenvolvimento e seus reflexos sobre determinada realidade, conduz 

ao entendimento de que os conhecimentos profissionais adquiridos através da 

formação acadêmica se tornam os principais elementos através dos quais são 

alcançados objetivos primários ou secundários de crescimento, de estabilidade e de 

melhor produtividade.  

Aproximando-se esta interpretação para analisar o mercado de trabalho 

brasileiro, fica visível o papel da educação e sua contribuição para a sustentação da 

empregabilidade, o que significa também avanços no aumento da qualidade da mão-

de-obra produtiva, com possibilidades de melhores ganhos para o trabalhador.   

A resposta dos entrevistados sinalizando maior concentração de indivíduos 

com o nível de ensino superior concluído reafirma a concepção que se tem de que o 

próprio mercado de trabalho exige do indivíduo o acesso à este nível de 

escolarização como um caminho para adquirir habilidades que o qualifiquem para 

desempenhar funções imprescindíveis à construção de uma sociedade pragmática e 

economicamente dinâmica. No entanto, principalmente em nichos específicos do 
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mercado de trabalho, como é o caso do setor bancário, não se pode perder de vista 

a compreensão de que o desenvolvimento adquirido pelo indivíduo, não ocorre 

apenas pela escolarização, mas também tem como base a aprendizagem oriunda da 

interação entre indivíduo, contexto social, organização e setor produtivo.  

 Sobre o tempo de serviço, a pesquisa sinalizou 01 (12,5%) funcionário com 

até 01 ano lotado nesta agência, 04 (50,0%) dos entrevistados está entre 01 a 05 

anos, 02 (25,0%) deles trabalham na agência entre 06 a 10 anos e, 01 (12,5%) 

indivíduo está acima de 10 anos neste lócus da pesquisa, conforma sinaliza a figura 

05. 

25,0%

50,0%

12,5%12,5%

até 01 ano

de 01 a 05 anos

de 06 a 10 anos

acima de 10 anos

 
  Figura 05 – Tempo de serviço na mesma agência bancária 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

Na sociedade atual, a inserção e permanência do indivíduo no mercado de 

trabalho significam o principal recurso com que conta a maioria das pessoas para 

suprir suas necessidades materiais como também lhes permite plena integração 

social. Por isso, a maior parte dos países reconhece o direito ao trabalho como um 

dos direitos fundamentais dos cidadãos. 

No mercado de trabalho, a realidade econômica e seus períodos de 

estabilidade e crise provocam mudanças acentuadas, com uma dinâmica própria, o 

que significa na prática uma constante quebra de paradigmas e surgimento de 

outros. Portanto, a mentalidade exigida por esse novo paradigma é a do profissional 

cuja capacidade de trabalho seja inovadora e nunca estagnada. É necessário então 

que os indivíduos para trabalhar, desenvolvam conhecimentos e habilidades 

sistêmicas, que garantem acúmulo de experiência.  

Em conjunto, tais fatores, contribuem diretamente para a permanência do 

indivíduo no emprego pelo maior tempo possível, fato que tem muito a ver com o 
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que os sistemas econômicos podem oferecer em certo período e de como esta 

realidade tem sintonia com a capacidade de produção da economia, com as políticas 

de utilização dessa capacidade e com a tecnologia empregada na produção e, 

também, pelo seu grau de satisfação com a empresa na qual está trabalhando. 

No setor bancário, alvo do interesse acadêmico desta pesquisa tornou-se 

evidentes as necessidades de capacitação profissional para quem vai entrar, já faz 

parte e/ou precisa permanecer no mercado de trabalho na atualidade. Os 

profissionais, principalmente no setor bancário são reconhecidos como vasos 

comunicantes com o mercado; precisa então fazer uso adequado do conhecimento 

adquirido e necessário ao ambiente de constante mudança para manter sua 

empregabilidade. 

 Questionados sobre a maneira como alcançaram a Gerência Média no âmbito 

da organização, em sua totalidade 8 (100,0%) dos entrevistados responderam que 

foi através de processo seletivo. 

 O processo seletivo em toda organização é o portal de entrada para os 

profissionais ao mesmo tempo em que significa para a empresa o caminho para 

atender suas necessidades de capital humano. 

Há um diferencial prioritário para a empresa moderna que a distingue da 

empresa do passado: ela precisa adotar uma nova cultura organizacional, onde a 

aprendizagem contínua de seus funcionários é fator primordial para a sua 

produtividade. Nessa direção, selecionar corretamente seus profissionais é fator 

importante para essa nova configuração organizacional. 

A seletividade faz com que o indivíduo fique atento para ampliar suas 

aptidões profissionais, orientado pelo resultado de estatísticas e informações na 

mídia, sobre esta ou aquela profissão que oferece vantagens, como por exemplo, 

maior mercado de trabalho, maiores oportunidades de conseguir vaga para 

trabalhar, melhores salários, etc.  

Voltada para satisfazer suas expectativas pessoais, o sujeito escolhe o curso 

ou carreira profissional que pretende seguir, sem, entretanto, levando em 

consideração também se as suas características pessoais, além das limitações dos 

próprios cursos possibilitará espaços e perspectivas necessários para exercê-las e 

as condições reais do mercado de trabalho. 
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Solicitados a informarem a opinião pessoal sobre o ambiente de trabalho, 

também em unanimidade, 8 (100,0%) dos entrevistados responderam que estavam 

satisfeitos com o local onde desempenham suas atividades laborais. 

Quando se procura mensurar o grau de satisfação dos funcionários de uma 

organização, isto pode ser interpretado também como a busca de maiores 

resultados na forma de aumento de produtividade; além disso, focalizando essa 

satisfação profissional, se pode alcançar a motivação dos funcionários de forma 

particular, através do desenvolvimento de suas capacidades individuais, do 

reconhecimento da importância que tem para a organização as tarefas realizadas 

por ele e de seu valor, tanto por parte dos administradores como pelo grupo que 

pertence. 

No âmbito da administração no setor bancário, também reside uma ação 

gerencial que pode facilitar a motivação dos funcionários proporcionando inclusive, 

um clima de liberdade, sem, contudo, cair na indisciplina. Trabalhar em clima de 

descontração e liberdade pode contribuir para estimular a participação, a criatividade 

individual e ao envolvimento com os resultados desejáveis, assim, compete a 

gerência criar o ambiente adequado para que a motivação se desenvolva. Da 

mesma forma, quando a administração é inibidora obtém com isso um clima tenso 

no trabalho, diminuindo a participação e a criatividade, através do bloqueio do 

processo de motivação em seus colaboradores. 

Sendo possível ou não à administração motivar diretamente seus 

colaboradores, porém, fica sob sua competência estabelecer um bom clima 

organizacional, fato que pode contribuir para a manutenção de um ambiente que 

favoreça a satisfação profissional de seus recursos humanos, proporcionando entre 

outras coisas, um ambiente de trabalho adequado para o funcionário em seus 

múltiplos aspectos e necessidades. 

Quando existe investimentos da organização e respectiva administração na 

satisfação das necessidades das pessoas que compõe seu quadro de funcionários, 

nos termos mais amplos da realização humana, mais positivo será o impacto sobre a 

produtividade da organização. A excelência buscada por toda e qualquer 

organização, seja nos serviços ou produtos que oferece, tem relação direta com a 

disposição de seus administradores também de buscar a qualidade no 

relacionamento com as pessoas que nela trabalham o que significa ver o 

colaborador em sua dimensão técnica e compreendê-lo em sua dimensão humana. 
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A motivação dos funcionários é possível de ser estimulada, fato que pode 

contribuir diretamente para a geração de lucros nas empresas. Trabalhadores 

motivados se superam e respondem às expectativas da organização. 

O número elevado de respostas dos entrevistados apontando que estão 

satisfeitos com o ambiente de trabalho nesta pesquisa realizada na agência 

bancária, vem corroborar a visão dos gestores desta empresa de que é importante a 

organização focar-se na conquista da confiança e credibilidade do público interno, 

elevando o nível de satisfação do mesmo, reconhecendo esforços e incentivando 

interação, para que tenham todas as condições de entender os objetivos da 

organização.  

 A empresa moderna reconhece sempre a utilidade que tem para o seu 

funcionamento, estabelecer maior aproximação com os seus funcionários, o que 

pode ser feito utilizando estratégias do endomarketing cujos reflexos podem ser 

detectados na motivação dos funcionários e seu comprometimento com os objetivos 

da organização. O endomarketing pode representar uma ferramenta importante para 

o setor bancário, tendo como principal objetivo fortalecer as relações internas na 

agência bancária, fazer com que todos os funcionários tenham uma visão 

compartilhada sobre gestão, metas, resultados, produtos, serviços e mercado no 

qual atua. Isso pode proporcionar melhorias na qualidade dos produtos e também na 

produtividade pessoal e no ambiente de trabalho.  

Classificando a relação interpessoal entre funcionários nesta agência 

bancária, 06 (75,0%) dos entrevistados responderam que considera uma boa 

relação e 02 (25,0%) deles informaram que é regular a relação pessoal entre 

colegas de trabalho, conforme está registrado na figura 06. 

25,0%

75,0%

Boa

Regular

 
  Figura 06 – Relação interpessoal no ambiente de trabalho 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 
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 A maior concentração de respostas dos entrevistados nesta pesquisa, 

afirmando que consideram boa a relação interpessoal no ambiente de trabalho serve 

também como indicador de que a empresa tem se empenhado na capacitação dos 

funcionários, em qualquer cargo e nível hierárquico. A partir daí, obter um 

desempenho eficaz em seu relacionamento interpessoal, entre colegas de trabalho e 

público externo, além de melhorar o ambiente de trabalho através do estímulo da 

integração e da colaboração da equipe. 

Muitos conflitos ou problemas de relacionamentos entre profissionais que são 

constatados na base da produtividade de uma empresa são muitas vezes, 

resultados da inexistência de um processo de comunicação interna adequado, que 

se utilize de instrumentos sistêmicos e integrados, de forma a estabelecer 

parâmetros de relacionamento interpessoal e a partir daí, tornar as pessoas 

motivadas a trabalharem pelo mesmo fim. 

As relações interpessoais é um fator considerado como importante e muito 

positivo na jornada de trabalho de uma empresa. Quanto mais os funcionários 

encontram condições onde eles podem desenvolver relações sociais favoráveis, 

mais eles se comprometem os objetivos da empresa. Na agência bancária lócus 

desta pesquisa, é sem dúvida uma das razões que explica o nível de 

comprometimento elevado por parte dos funcionários, principalmente aqueles que 

estão em maior contato com a clientela. 

É justamente na dimensão das relações interpessoais dentro da organização, 

que se tem um significado amplo do sentido de trabalho e favorece o 

comprometimento na organização.  

As características da organização bem como as condições de trabalho 

proporcionadas aos recursos humanos em seu interior, pode contribuir diretamente 

para o grau de comprometimento dos funcionários considerando-se que as relações 

interpessoais são mais ativas, onde eles podem desenvolver relações de amizade, 

solidariedade e confiança mais intensas, mesmo se as tarefas são monótonas e 

repetitivas. Isto permite compreender que o comprometimento dos indivíduos 

depende de sua identificação à organização e daquilo que eles esperam de seu 

trabalho. 

 A opinião individual sobre o cotidiano no ambiente de trabalho aponta que 01 

(12,5%) entrevistado considera a comunicação como principal fator para a relação 

interpessoal, 03 (37,5%) deles considera a cooperação entre colegas como fator de 



 34 

destaque, e 04 (50,0%) dos indivíduos informaram que o respeito profissional é o 

item mais importante no relacionamento entre colegas no ambiente de trabalho, 

percentuais que aparecem na figura 07. 

50,0%

37,5%

12,5%

Comunicação

Cooperação

Respeito profissional

 
  Figura 07 – Fatores importantes na relação interpessoal 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

Atualmente, se concebe a informação como item básico do funcionamento 

eficiente de uma empresa. Sendo que a informação faz parte do processo de 

comunicação que tem de ocorrer entre a organização, seu clientes internos e 

externos, item necessário para provocar mudanças e conduzir à ação.  

Portanto, à luz dos conhecimentos acadêmicos e literário, quando se trata do 

fator humano no âmbito da organização, compreende-se que a comunicação pode 

ser considerada como o processo pelo qual as pessoas que trabalham nela 

transmitem informações entre si e interpretam o seu significado. 

Se os indivíduos que atuam no processo produtivo não expressarem seus 

pensamentos e sentimentos, um feedback importante para a administração, toda e 

qualquer decisão tomada pela empresa, pode ser fundamentada em informações 

incompletas.  

Quando os problemas não são trazidos à tona e resolvidos, a empresa não 

pode chegar a um consenso e falta desempenho. Inclusive, sem o feedback dos 

profissionais da empresa, não é possível novas aprendizagens e aperfeiçoamento 

profissional.  

Portanto, a comunicação dentro da empresa é de grande importância para o 

seu funcionamento. Como ilustração, é possível dizer que nas situações de trabalho 

compartilhadas por duas ou mais pessoas, há atividades predeterminadas a serem 

executadas, e isso pode ocorrer através da abertura entre chefia e funcionários, 
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abrindo espaço para estes últimos opinarem, fazerem sugestões, oferecer feedback, 

estabelecendo assim  interações e sentimentos recomendados, tais como: 

comunicação, cooperação, respeito, amizade.  

À medida que as atividades e interações prosseguem, os sentimentos 

despertados podem ser diferentes dos indicados inicialmente e então – 

inevitavelmente – os sentimentos influenciarão as interações e as próprias 

atividades. Assim, sentimentos positivos de simpatia e atração provocarão aumento 

de interação e cooperação repercutindo favoravelmente nas atividades e ensejando 

maior produtividade. Por outro lado, sentimentos negativos de antipatia e rejeição 

tenderão à diminuição das interações, ao afastamento, à menor comunicação, 

repercutindo desfavoravelmente nas atividades, com provável queda de 

produtividade. 

 Questionados sobre o que contribui diretamente para um profissional ter um 

bom relacionamento interpessoal com outro no ambiente de trabalho, pelo número 

de ocorrências, se registra que 01 (12,5%) entrevistado considera que o profissional 

deve gostar do que trabalho que realizar, 01 (12,5%) indivíduo respondeu que é a 

estabilidade no trabalho, 01 (12,5%) entrevistado admite que é a ausência de 

competitividade interna, 01 (12,5%) funcionário disse que é um bom salário e 04 

(50,0%) deles sinalizaram para o reconhecimento da importância do trabalho 

individual, conforme mostra a figura 08.  
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Reconhecimento pessoal pelo
trabalho realizado

 
  Figura 08 – Contribuição direta para a boa relação profissional entre funcionários 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

Pelas respostas dos entrevistados a maioria considera os benefícios 

proporcionados pela empresa, como sendo o principal estímulo para o desempenho 

das equipes. 
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Esta mentalidade dos entrevistados encaixa-se perfeitamente nos parâmetros 

estabelecidos para a atuação profissional dos indivíduos nas empresas da 

atualidade. Os conceitos tradicionais de desempenho profissional cederam lugar 

para a valorização dos indivíduos pela forma eficaz com que se tornam produtivos e 

pela sua contribuição dada aos resultados gerais da organização como um todo. 

Nesse novo contexto empresarial, predominam revisões profundas nos estilos 

e habilidades necessárias às empresas, tanto para liderar processos produtivos 

como para formar e desenvolver equipes de alto desempenho. 

É nessa direção que as empresas atualmente estão reajustando seus 

processos típicos de beneficiar seus colaboradores, incluindo aí, programas de 

remuneração e de benefícios pelo reconhecimento de seus desempenhos. 

Fazem parte dessa nova mentalidade empresarial, proporcionar vantagens e 

benefícios que são estendidos a todos os níveis de empregados, tornando os 

funcionários co-responsáveis pelos resultados totais obtidos e, não apenas pelos 

seus feitos individuais. Em algumas empresas, já são adotadas formas de benefícios 

específicos para o desempenho tanto individual quanto em equipe, fato que têm 

incentivado ainda mais a visão de que uma empresa eficaz é aquela que tem o seu 

desempenho centrado na colaboração acima da competitividade. 

Em suas respostas neste lócus da pesquisa, os entrevistados apontaram  

principalmente o reconhecimento pelo trabalho realizado, com fator importante para 

a plena satisfação profissional. É perceptível nestas ocorrências que os indivíduos 

buscam pontos comuns entre relação interpessoal e reconhecimento profissional, 

isto porque, o indivíduo desempenha seus mais variados papéis em diversos 

ambientes, mas é, em particular, no ambientes profissional, onde vive direta ou 

indiretamente, grande parte de sua vida, que aprende e desempenha uma gama de 

papéis a ele relacionado. Portanto, o relacionamento com aqueles que convivem 

diariamente e o reconhecimento por eles de seus feitos é fundamental para o 

profissional. 

A valorização e o reconhecimento profissional para um funcionário, 

principalmente em organizações que primam pela excelência de atendimento como 

é o caso de uma agência bancária, deve ocorrer não apenas do cliente, como 

geralmente acontece, mas também da empresa, fazendo o indivíduo que está ali 

colaborando para o crescimento da empresa, sinta que o seu trabalho é diferenciado 

e valioso. E também, não é somente o reconhecimento através de valores 
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financeiros ou premiações que fazem o profissional se sentir valorizado. Nesta 

época de pleno desemprego em nível nacional, é importante que o indivíduo sinta 

segurança no trabalho também como reconhecimento pelo seu desempenho. 

Nesse contexto, transmitir segurança para o funcionário também é outro fator 

importante, pois nenhum profissional poderá se sentir valorizado quando está 

sentindo insegurança na relação com a empresa.  A segurança, portanto, é uma 

condição absolutamente indispensável para determinar que o trabalhador tenha 

valorização profissional.  Se ele não se sentir seguro, corre o risco de produzir sem 

eficiência.  

Embora com menor ocorrência de citações, também aparece o item gostar 

do trabalho que realiza. A oportunidade que a sociedade moderna abre para os 

indivíduos, de escolherem a profissão dentre diversas atividades, criou também um 

poder paralelo: o de direcionar os indivíduos para esta ou aquela profissão, a 

depender do que cada indivíduo julga ser vantajosa. Mas isto também é um 

processo que conduz o indivíduo a descobrir suas aptidões profissionais orientado 

pelo resultado de estatísticas e informações na mídia, sobre esta ou aquela 

profissão que oferece vantagens ou não, da oferta do mercado de trabalho que 

incide em maiores oportunidades de conseguir vaga para trabalhar, também os 

melhores salários, etc.  

Buscando satisfazer suas expectativas pessoais, o indivíduo escolhe uma 

carreira profissional, começar a atuar nela, mas não procura observar também se 

as suas características pessoais, além das limitações dos próprios cursos 

possibilitarão espaços e perspectivas necessários para exercê-las e as condições 

reais do mercado de trabalho. Pode acontecer então, que um segmento do 

mercado de trabalho ser promissor e tempos depois está saturado de oferta de 

mão-de-obra.  

 Em conjunto, as situações apontadas pelos entrevistados indicam que 

qualquer tipo de organização grande ou pequena requer dos indivíduos que 

busquem pontos comuns entre dedicação e engajamento, desempenho e 

resultados, recompensas e realização, itens de grande importância para o indivíduo 

e para a própria empresa no mundo moderno. 

Entre as ocorrências das respostas, também ficou enfatizada a questão do 

salário com fator contribuinte para o bom desempenho profissional. Do entendimento 

da concepção do termo salário como a remuneração que o trabalhador recebe pelo 
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tempo e esforço gastos na produção de bens e serviços, e que com ele o 

trabalhador pode atender suas necessidades mais úteis como transporte, 

alimentação, vestuário, habitação etc., torna-se compreensível a concentração das 

respostas dos entrevistados também apontar este fator como um dos principais 

como estimulador do bom desempenho profissional.   

 Questionados sobre a rotina de trabalho na agência bancária, 06 (75,0%) 

entrevistados consideram que existe competitividade entre colegas no desempenho 

de suas atividades laborais e 02 (25,0%) responderam não há competitividade entre 

eles no ambiente de trabalho, dados que constam na figura 09. 
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Não

 
  Figura 09 – Competitividade na rotina de trabalho 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

Para a organização, conquistar novos mercados e aumentar sua 

produtividade representa um permanente desafio haja vista que ela não está sozinha 

no mercado, sendo sempre estimulada pela competitividade de seus concorrentes. 

Na consecução de seus objetivos, a organização precisa de pessoas que tenham 

comprometimento na superação dos desafios. Em cadeia, a competitividade externa 

desenvolve internamente na organização, um processo de competitividade interna, 

pois têm seu foco na livre competição incentivando a busca do sucesso entre grupos 

ou indivíduos. 

  O clima de competição interna cria processos conscientes e inconscientes, 

que mantêm os indivíduos sintonizados com à idéia de sucesso, podendo 

transformar a organização num local de disputa permanente.  

 O setor bancário não difere das demais empresas, quando se trata da 

competitividade externa e interna. É situação típica também nesse nicho específico 

do setor empresarial na atualidade que a maioria dos funcionários aceite a 
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existência de competição entre eles considerando o fato como normal no ambiente 

de trabalho. Esse resultado, quanto ao fato de ser normal, pode ser confirmado 

quando eles mesmos dizem que há competição no setor de trabalho, mas é como 

um estímulo para o relacionamento bom e profissional.  

 A competição interna é importante para a empresa, pois estimula o trabalho 

produtivo; mas, por outro lado, ela precisa ser controlada, para não se tornar fonte 

geradora de conflitos internos e contestações vazias. 

 Na opinião de 06 (75,0%) entrevistados a competitividade interfere na 

motivação para o trabalho, mas, 02 (25,%) deles, consideram que não existe tal 

interferência, percentuais registrados na figura 10. 
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  Figura 10 – Competitividade interfere na motivação para o trabalho 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

 A organização moderna pode até estimular a competição entre os seus 

colaboradores, mas não é interessante para o seu funcionamento a competição 

entre os departamentos e equipes, pois isso pode promover a separação no modo 

operacional e não a formação de grupos eficientes produzindo na organização. 

 A busca do alcance de metas não precisa ser no formato de competição entre 

funcionários, mas por meio da aceitação de mudanças contínuas nos processos 

administrativos e produtivos, baseados na criatividade interna dos sujeitos. Portanto, 

a empresa na intenção de manter entre seus funcionários uma competitividade 

controlada, deve tomar precauções para não transformar seus membros em meros 

executores, sem liberdade de expressão e destituídos de espaço para troca de 

idéias. 

Embora o tipo de comportamento profissional firmado na competitividade seja 

uma base para o relacionamento entre pessoas principalmente em organizações 
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prestadoras de serviços, isso não pode interferir na motivação dos indivíduos para o 

trabalho. Comparações entre empregados motivados para a realização e 

empregados não motivados demonstram como o tipo de administrador pode 

influenciar no comportamento do empregado.  

A partir da própria administração motivada a organização pode funcionar com 

os colaboradores que sejam tecnicamente capazes, que expressam satisfação 

interior quando estão com os colegas de trabalho e desejam liberdade no ambiente 

de trabalho para desenvolver estes relacionamentos. 

 Através das respostas de 03 (37,5%) entrevistados, constatou-se que eles 

percebem tensão no comportamento dos profissionais no desempenho de suas 

atividades e, 05 (62,5%) deles consideram que há insatisfação no ambiente 

profissional, de acordo com os dados que aparecem na figura 11. 
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  Figura 11 – Aspectos observados no comportamento profissional na rotina de trabalho 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

Várias estratégias podem ser aplicadas no ambiente de trabalho no combate 

as tensões da rotina de trabalho, desde o alívio moderado que pode ser obtido por 

meio de exercício físico ou de qualquer técnica de relaxamento, como também, pode 

demandar intervenção de profissionais de outras áreas, para localizar as causas 

subliminares e sugerir soluções.  

Na sociedade moderna, o que está em questão não é o trabalho, mas o seu 

valor fundamental, enquanto obrigação ou fonte de realização e satisfação pessoal. 

Análises e intervenções nessa realidade podem tomar como base as teorias sobre 

motivação para o trabalho, como as desenvolvidas por Maslow. Esta teoria da 

motivação para o trabalho representa tema privilegiado de reflexão para os 

profissionais ligados às questões do fazer, do produzir. As diversas e constantes 
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crises no setor econômico, os planos de reestruturação, os ajustes fiscais, a 

amplitude e complexidade dos problemas sociais, o questionamento de valores cada 

vez mais percebidos, pode estar deixando marcas e repercussões na vida 

organizacional, mudando a perspectiva com que as pessoas estão encarando a 

centralidade do trabalho e seu valor, em sua própria vida. 

Sendo detectada uma crise de motivação no âmbito da empresa este fato 

pode servir como um indicador para se verificar possível ausência de valores 

tradicionais relacionados ao trabalho.  

         É sempre importante lembrar que no ambiente de trabalho existe também o 

conflito que ocorre entre as necessidades organizacionais e as pessoas, o que exige 

especial atenção para que possa ser superado. Por isso é importante e necessário 

que os funcionários percebam a validade do seu trabalho e suas contribuições para 

o alcance dos objetivos pela organização, e isso torna os recursos humanos como 

principal insumo no desenvolvimento e produtividade da empresa, por isso deve 

estar sempre preparado para bem desenvolver as suas atribuições e possa 

relacionar-se com os demais indivíduos que fazem parte desse mesmo objetivo. Ou 

seja, a organização deve reconhecer nas pessoas o seu principal potencial de 

realização. 

         Em conjunto, o ambiente interno da empresa apresenta situações que são 

fundamentais para que o indivíduo tenha motivação, isto porque, na rotina diária 

deste ambiente, o conjunto de fatos que são intrínsecos ao trabalho realizado, 

implica que seja desenvolvida pela organização uma política de material humano 

abrangente. Essa política precisa ser abrangente, deve representar uma atitude 

inovadora, uma dinâmica própria que envolva desde a seleção de pessoal, o 

treinamento e/ou aperfeiçoamento, avaliação de desempenho, a promoção, o 

sistema de carreira, até programas de aposentadoria.  

Solicitados a opinarem sobre a motivação individual no ambiente de trabalho, 

em sua totalidade, 08 (100,0%) dos entrevistados responderam que pode influenciar 

diretamente na produtividade. 

No setor empresarial da atualidade, disseminou-se o consenso que produzir 

abrange um vasto campo de interesses humanos, devendo-se constituir tarefa para 

todos os integrantes de uma sociedade.  
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Porém, o ato de produzir está situado numa polaridade extremamente 

também importante para o mundo moderno: de um lado a organização que produz e 

de outro o seu insumo mais importante, que é a força produtiva do indivíduo.  

Em sua maioria, as organizações brasileiras de diferentes segmentos de 

atividades, não possuem uma visão clara e capaz de sintetizar os objetivos 

produtivos, que possa servir de sustentação para orientar a ação cotidiana de todos 

os seus membros.  

Ocorrem com certa freqüência conflitos de visões entre a alta cúpula e os 

demais colaboradores. Isto talvez em decorrência dos problemas de comunicação, 

ou da pouca importância dada à necessidade de ter uma visão comum, ou ainda da 

falta de persistência no processo de difundir esta visão, ou até mesmo pela 

resistência à mudança por não perceber que a visão anterior já não faz mais sentido. 

Este conjunto se torna motivos geradores de insatisfação dos funcionários, e 

também representam desafios para a empresa, e que, portanto, precisam ser 

superados, o que requer muito trabalho, para que as empresas brasileiras alcancem 

o lugar desejado no mundo dinâmico e cheio de mudanças.  

Mas, também existem os indivíduos que se orientam para fazer um trabalho 

de alta qualidade. São os empregados motivados pela competência que procuram o 

domínio do trabalho, o desenvolvimento das atividades de resolução de problemas e 

esforçam-se em ser inovadores. São estes profissionais aqueles que tiram proveito 

das suas próprias experiências. A recompensa para estes indivíduos se dá pela 

satisfação interior que sentem ao fazer isto e à estima que recebem dos outros. 

Profissionais motivados também esperam trabalho com qualidade daqueles 

que interagem com eles e se tornam impacientes quando os colaboradores não 

apresentam rendimento compatível nas tarefas realizadas. E também, existe a 

possibilidade de que a preocupação das pessoas motivadas para a competência 

direcionada a um trabalho de qualidade de forma tão intensa que são propensos a 

negligenciar a importância dos relacionamentos humanos no cargo ou a 

necessidade de manterem níveis de produção razoáveis. 

 Questionados se tem motivação no desempenho das suas atividades 

profissionais, 07 (87,5%) dos entrevistados responderam que sim e 01 (12,5%) 

indivíduo respondeu que não, conforme sinaliza a figura 12.  
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25,0%
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Não

 
  Figura 12 – Motivação pessoal para o trabalho 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

Em suas respostas, a maioria dos entrevistados se sente motivados no 

exercício de suas atividades, ratificando a concepção de que a motivação individual 

representa o maior estímulo para um bom desempenho do funcionário.  

É fato admitido que a motivação é elemento importante para aumentar a 

produtividade e a lucratividade da empresa, o que resulta em maiores amplitudes 

administrativas, estrutura mais ampla da empresa, tanto horizontal como vertical. 

Isto significa que o empreendimento e o ambiente nos quais fazem parte tanto a 

empresa quanto o funcionário, mantêm um processo de permanente interação entre 

si, modelam e são modelados pela natureza que esta relação (ambiente, empresa e 

indivíduos) se concretiza.  

Nessa relação, a motivação para o trabalho que pode surgir da satisfação das 

necessidades dos indivíduos materializadas através das recompensas obtidas pelo 

desempenho dedicado ao empreendimento pode significar o surgimento de pontos 

comuns entre empresa e empregados, revertendo-se em dedicação e engajamento 

destes últimos, trazendo melhores resultados e lucratividade para a organização.  

Num contexto mais amplo, os indivíduos conscientes de que seu desempenho 

é reconhecido, terão consciência da responsabilidade de participar e influir cada vez 

mais. Dessa maneira, sua participação pode promover um maior engajamento dele e 

de toda uma equipe de funcionários; desse engajamento podem originar-se 

energias, e destas resultam a criatividade e a inovação; tais fatores em conjunto, 

realimentam positivamente o ciclo produtivo e fazem com que a empresa se torne 

uma organização com alto desempenho. 



 44 

Opinando sobre o ambiente de trabalho, 04 (50,0%) dos entrevistados 

consideram que a motivação pode exercer influência do indivíduo para o grupo e, 04 

(50,0%) deles consideram que o grupo é que pode motivar o indivíduo, percentuais 

registrados na figura 13. 

50,0%

50,0%

Do indivíduo para o grupo

Do grupo para o indivíduo

 
  Figura 13 – Influência da motivação para o trabalho 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

As relações interpessoais desenvolvem-se em decorrência do processo de 

interação. Em situações de trabalho, compartilhadas por duas ou mais pessoas, é 

comum desenvolver-se um processo de influência de um indivíduo sobre o outro, do 

indivíduo sobre o grupo e vice-versa; tais influências pode se dar sob a forma de 

interações e sentimentos compartilhados, facilitando a comunicação, a cooperação, 

o respeito, a amizade. À medida que as influências aumentam, os sentimentos 

despertados podem ser diferentes dos indicados inicialmente e irão influenciar as 

interações e as próprias atividades da organização. 

Isto porque, qualquer que seja a sua posição, o indivíduo detém certa 

capacidade de influência (horizontalmente, ele pode influenciar seus parceiros, 

fornecedores ou clientes) e verticalmente (através de chefes ou subordinados, 

contratantes ou contratados).  

 Nas relações do indivíduo com os membros do grupo o relacionamento 

interpessoal pode envolver sentimentos de aceitação mútuos, confiança e lealdade 

que eles depositam entre si, mas também pode despertar sentimentos de 

desconfiança, reprovação, falta de lealdade e amizade entre as partes. 

 No entanto, mesmo sendo fortes as influências sob a forma de interações e 

sentimentos, se faz necessário ressaltar que isso nem sempre se relaciona 

diretamente com a competência técnica de cada funcionário quando está 
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trabalhando em grupo. Profissionais competentes individualmente podem render 

muito abaixo de sua capacidade por influência do grupo e da situação de trabalho. 

 Sobre a maneira pessoal como são desenvolvidas as atividades na agência 

bancária, 04 (50,0%) dos entrevistados responderam que é por determinações 

verticais, 02 (25,0%) deles informaram que é por decisões em equipe e 02 (25,0%) 

indivíduos disseram que é por iniciativa própria, dados que foram inseridos na figura 

14. 

25,0%25,0%

50,0%

Determinações verticais

Decisões em equipe

Iniciativa própria

 
  Figura 14 – Desenvolvimento individual das atividades profissionais 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

É importe que o processo de comunicação e informação dentro da empresa, 

normalmente ocorra de cima para baixo e de baixo para cima. Dessa forma, a 

integração entre todos os funcionários acontece, com os administradores tendo 

acesso aos demais funcionários e vice-versa. Nesse processo, todos podem dar sua 

opinião, criticar, sugerir, trazer soluções, etc.  

A administração que adota essa postura empresarial, propicia ao elemento 

humano sob sua direção no desempenho de atividades profissionais, uma 

verdadeira prática informativa e como resultando pode obter funcionários mais 

capazes de transmitir e receber mensagens, isso a nível generalizado na empresa. 

Os resultados podem superar as expectativas. 

A sociedade moderna e a complexidade dos setores produtivos impõem ao 

setor empresarial uma dinâmica de mudanças muito própria e peculiar. É vital 

desenvolver-se e disseminar-se um novo tipo de profissional, com capacidade de 

tirar partido das mudanças em curso, convertendo-as em fator de diferenciação, de 

obtenção da qualidade produtiva, da competitividade pessoal saudável, dentro do 

ambiente de trabalho cujos reflexos são sentidos na organização.  
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Entretanto, para a organização atingir esse patamar de funcionamento, 

demanda uma revisão de conceitos ainda correntes no setor empresarial, de 

práticas de liderança, de gerenciamento de profissionais e, principalmente, de 

desenvolvimento de pessoas que crie condições favoráveis, também, ao auto 

desenvolvimento.  

A realidade mundial, envolvendo globalização e competitividade, exige 

também uma cultura organizacional renovada que deve ser baseada em muitos 

conceitos ainda válidos, mas, revistos à luz das necessidades e realidades de uma 

época tecnológica, que tem nos recursos humanos o seu insumo de mão-de-obra.  

Existe todo um processo de complementaridade em tudo isso, que vai desde 

assumir a postura de inovações através de mudanças, até a administração dos 

recursos já existentes no âmbito de cada empresa, incluindo aqui, profissionais em 

todos os níveis da empresa que precisam engajar-se na nova dinâmica, e isto 

significa que todos devem ser mobilizados e supridos de condições para se auto 

desenvolverem nas novas diretrizes. Ou seja, é a empresa buscando resultados 

diferenciados através das pessoas. E isso incide exatamente na atenção, 

atualmente, voltada para a motivação dos profissionais para o trabalho, por parte 

das empresas. 

A motivação nesse sentido pode representar um diferencial tanto do 

funcionário, que se destaca por não esperar a distribuição de tarefas e parte em 

busca de novas ações, conquistando melhores realizações e, para empresa, que 

tem um indivíduo que contribui diretamente com o seu desenvolvimento, 

conquistando melhores resultados tanto para a empresa quanto para o grupo de 

trabalho ao qual estejam ligados. O funcionário motivado no trabalho tem perfil 

facilmente reconhecido: é positivo, entusiasmado com seu trabalho, gosta do que 

faz, tem visão ampla sobre as situações futuras e está sempre buscando motivações 

extras.  

Para 01 (12,5%) entrevistado as diferenças individuais no ambiente de 

trabalho são perceptíveis pela variedade de opinião na realização de tarefas, para 

04 (50,0%) deles, essa visão é maior se for observada a discordância de percepção 

individual sobre as metas a serem alcançadas e 03 (37,5%) acreditam que as 

diferenças individuais refletem nos meio e procedimentos produtivos, dados que 

estão na figura 15. 
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  Figura 15 – Percepção das diferenças individuais no ambiente de trabalho 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 
 

 

A percepção das diferenças individuais no ambiente de trabalho tem relação 

direta como a empresa aplicando os conceitos de missão, valores e cultura na rotina 

de suas atividades. Como parte dessa realidade, está o profissional com suas 

características pessoais, capacidade de produzir, de estabelecer relações 

interpessoais através do processo de interação.  

Em situações de trabalho, as diferenças individuais pode provocar 

discordância e divergência, consequentemente gerando conflito de idéias, de 

posicionamentos e de concepções a depender do que está sendo produzido. 

 Nas relações do indivíduo com os membros do grupo o relacionamento 

interpessoal pode envolver sentimentos de aceitação mútuos, confiança e lealdade 

que eles depositam entre si, mas também pode despertar sentimentos de 

desconfiança, reprovação, falta de lealdade e amizade entre as partes. 

 No entanto, mesmo sendo fortes as influências sob a forma de interações e 

sentimentos, se faz necessário ressaltar que isso nem sempre se relaciona 

diretamente com a competência técnica de cada funcionário quando está 

trabalhando em grupo. Profissionais competentes individualmente podem render 

muito abaixo de sua capacidade por influência do grupo e da situação de trabalho. 

A capacidade de conviver com a diversidade é importante para a convivência 

em grupo. No grupo, cada funcionário precisa ser capaz de colocar-se no lugar dos 

outros, que têm valores, percepções e subculturas diferentes.  

 As diferenças individuais não devem ser consideradas como um entrave ao 

funcionamento do grupo, mas sim, elas devem ser aproveitadas para enriquecer o 

processo de interação entre indivíduos no grupo. Integrantes do grupo pode ser 
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incentivado a compreender e a tirar proveito das diversidades do outros. O encontro 

das diferenças faz o grupo mais rico.  

 As diferenças individuais quando se trada do desenvolvimento das tarefas na 

empresa, pode até desencadear trocas de informaçõe se conhecimentos formando 

um processo de aprendizagem.  

 A partir dessas considerações, uma empresa pode até modificar as atividades 

do programa de trabalho de acordo com as necessidades individuais e do grupo. 

Deste modo, as atividades serão realizadas com menos stress, se comparadas às 

atividades inapropriadas, em que todos têm de fazer a mesma atividade 

simultaneamente. 

Questionados se as diferenças individuais são respeitadas na equipe de 

trabalho, 04 (50,0%) dos entrevistados responderam que sim, 03 (37,5%) deles 

informaram que não e, 01 (12,5%) indivíduo optou por não responder este quesito, 

dados que constam na figura 16. 

12,5%
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50,0%

Sim

Não
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  Figura 16 – Diferenças individuais respeitadas no trabalho em equipe 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

Para obter o respeito à diversidade no ambiente de trabalho é necessário 

como ponto de partida que sejam contempladas as iniciativas individuais, 

valorização de novas idéias e compreensão de possíveis limitações individuais. 

Nesse contexto, os erros podem servir de oportunidades de aprendizagem, e não 

apenas tratados como algo que deve ser punitido. 

 Quando no grupo e na empresa as diferenças individuais são expressas sob a 

forma de variedade de opinião na realização de tarefas; ou mesmo quando a 

diversificação se faz perceptível na utilização dos meios ou procedimentos para 

produzir, em conjunto, isso gera um sistema de progressão aberto nas habilidades 
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adquiridas. Dessa forma, o desenvolvimento de cada um não interfere na 

oportunidade de crescimento dos outros membros do grupo. Os profissionais são 

interdependentes, de uma maneira positiva, e o desempenho geral depende do 

esforço para que cada membro esteja sempre aprendendo. 

 Quando se trata da realização profissional ocupando o respectivo cargo, 03 

(37,5%) entrevistados responderam que sim e 05 (62,5%) deles informaram que 

não, dados que fazem parte da figura 17. 

37,5%

62,5%

Sim

Não

 
  Figura 17 – Realização profissional ocupando cargo em Gerência Média 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

A busca da realização profissional existe nos indivíduos que trabalham, sendo 

mais acentuada naqueles que apresentam bom desempenho. Para a realização 

profissional é importante que o indivíduo tenha conhecimento de si mesmo; seja 

capaz de identificar seus potenciais; saiba como desenvolver estes potenciais; seja 

capaz de aderir à mudança de comportamento e, principalmente, ter um perfil que se 

encaixe na atividade de trabalho desempenhada.  

Adquirir conhecimentos é fácil; complexo é mudar comportamentos; e difícil 

conseguir se adaptar em uma atividade para a qual o funcionário não tem perfil 

condizente. 

 O funcionário quando procura se conhecer e delinear seu próprio perfil 

profissional, ele consegue até mudar o rumo da sua carreira profissional, pode ainda 

ir a procura de outra profissão ou desenvolver diversas aptidões dentro da própria 

profissão, ou dentro da empresa da qual faz parte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo realizado sobre a importância da motivação para o trabalho 

sinalizou que na literatura específica existem diversas abordagens sobre os motivos 

pelos quais o homem trabalha. E as explicações convergem sempre para o 

comportamento humano. Todo indivíduo tem e pode perseguir objetivos 

motivacionais, pois fazem parte do seu comportamento. Compreender a 

configuração dessa característica humana requer, então, que sejam colocadas em 

relevo as principais marcas individuais de cada pessoa. Como ela funciona 

fundamentalmente diante das suas necessidades e quais padrões de 

comportamento resulta dessa manutenção de satisfação motivacional. 

Através das respostas do questionário aplicado em nível de gerência média 

na Agência do Banco do Brasil na cidade de Valença, é possível registrar que a 

visão dos entrevistados atribui importância ao papel da motivação para o trabalho, 

quando se trata de enfrentar a competitividade existente no setor, bem como, uma 

ferramenta para racionalizar e reestrutura as atividades visando a excelência na 

qualidade dos serviços prestados pela agência e também para atender a satisfação 

e dos clientes. 

Ou seja, predomina o entendimento que é necessário gerar motivos para que 

os profissionais trabalhem e proporcionem produtos e serviços que se destaquem 

como um diferencial, corroborando afirmações teóricas de Maslow quando procurou 

compreender e explicar o que motiva, dirige e sustenta o comportamento humano.  

O setor bancário sofreu profundas mudanças quando centralizou sua atenção 

na utilização de tecnologias de ponta para melhorar a produtividade e a 

lucratividade. Na prática, ficou comprovado que apenas os investimentos em 

automação não seriam suficientes para atingir a excelência da qualidade dos 

produtos e serviços. Também se fez imprescindível investimentos em seu principal 

insumo que é o capital humano. 

De acordo com a visão dos entrevistados no lócus da pesquisa, dentro 

desses parâmetros, a estratégia gerencial voltou-se para grandes avanços obtidos 

com investimentos em capacitação profissional e na contribuição que a motivação 

para o trabalho pode proporcionar na melhoria da produtividade. Prova inconteste 

dessas afirmações são os grandes investimentos que se observa na reestruturação 

das atividades bancárias, principalmente, da implantação de programas voltados 
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para a equipe de funcionários acompanhados por investimentos em formação e 

treinamento. 

Das respostas obtidas na unidade de amostra, são observados 

posicionamentos que se completam quando o assunto é a motivação do funcionário 

para desempenhar suas atividades profissionais, considerando este fator como um 

grande desafio e, que por isso deve ser alvo constante da preocupação dos 

administradores, pois é um dos principais fatores que faz o funcionário se tornar 

produtivo. Por meio da motivação há melhoria nos processos internos, dos produtos, 

envolvimento e comprometimento, contemplando as expectativas dos funcionários 

com a profissionalização e comprometimento com a produtividade. 

Os entrevistados concordam que o grau de satisfação de seus colaboradores 

apresenta resultados na forma de aumento de produtividade; além disso, focalizando 

essa satisfação profissional, pode alcançar outros desdobramentos no 

comportamento do profissional de forma particular, através do desenvolvimento de 

suas capacidades, do reconhecimento do seu desempenho, das tarefas e de seu 

valor, tanto por parte da organização como pelos profissionais. 

 Também as respostas dos entrevistados deram visibilidade de que é 

importante a empresa desenvolver um processo contínuo de motivação em seus 

colaboradores, o que pode ser facilitado pelo contato direto com os profissionais. Se 

na prática alguns administradores afastam-se, evitando o contato com suas equipes, 

esta atitude cria problema de relacionamento com o grupo. 

 A motivação no trabalho também ajuda a administrar os possíveis conflitos 

que surgem na convivência e rotina das atividades desenvolvidas. Para minimizar a 

tensão gerada pela competitividade interna, a empresa procuram desenvolver 

programas motivacionais para seus colaboradores, assim como, programas 

alternativos que trabalham as relações interpessoais.  

Quando se trata do setor bancário, para a motivação e para o desempenho 

dos funcionários, a competição sem exageros pode ser vista como salutar ao bom 

desempenho dentro da agência bancária. Os funcionários necessitam competir por 

alguma coisa, ainda que seja consigo mesmo. Por isso, é conveniente determinar 

metas comparando com o que outros já conseguiram, provocando um incentivo para 

que cada profissional supere seus próprios limites. 

A mensuração dos resultados obtidos a partir do desempenho de atividades 

profissionais desenvolvidas acompanhadas pela motivação para o trabalho, pode ser 
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promovendo o feedback. Assim, os funcionários se sentem respeitados e 

valorizados, itens fundamentais para que o nível de motivação seja mantido.  

Outra questão focalizada nas respostas dos entrevistados é que um processo 

de motivação para o trabalho no interior da empresa envolve proporcionar boas 

condições de trabalho, um ambiente agradável e adequado, pois estes fatores 

também contribuem para um bom desempenho de todos que atuam num mesmo 

setor. Mesmo porque, existe um modelo de ambiente básico exigido pela legislação 

trabalhista que inclui higiene, limpeza, segurança, instrumentos de trabalho, etc. 

Mas, além desse ambiente básico, é possível à organização ir mais além, se 

preocupando com outras questões, como por exemplo, o grau de satisfação com 

que os profissionais estão desempenhando suas funções, a manutenção da 

disciplina, a conscientização de todos sobre as vantagens do compartilhamento de 

visão e consecução de metas de trabalho, que em conjunto pode ser obtido a partir 

do convite a participação de todos na implantação de mudanças e melhorias.  

Nesse contexto, também se percebe que a motivação é uma das grandes 

forças impulsionadoras do comportamento humano na direção de mudanças. É ela 

quem irá determinar os níveis de desempenho pessoal e profissional obtidos para 

possíveis inovações idealizadas pela organização. No caso específico da agência 

bancária, é importante que os níveis gerenciais permaneçam atentos sobre as 

políticas internas, se elas favorecem a promoção e o fluxo natural de motivação dos 

funcionários.  

Nesse sentido, as respostas dos entrevistados contribuíram para o 

entendimento de que em nível gerencial, aumentou a conscientização de que a 

motivação para o trabalho deve ser fator de destaque no ambiente de trabalho, 

principalmente, quando o objetivo é a necessidade de elevar a qualificação dos 

funcionários para se obter maior produtividade. Nesse direção em paralelo, também 

podem ser utilizadas estratégias que envolvam a ampliação de tarefas, o trabalho 

em equipe, o incentivo à solução de problemas que nem sempre estão previstos, ao 

treinamento e à capacitação profissional que tendem a ampliar o grau de 

conhecimentos e autonomia dos funcionários. 
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APÊNDICE 
 
 

QUESTIONÁRIO 

 
Prezado(a) Colega, 
 
 
 Solicito sua colaboração, no sentido de responder este questionário que visa 
coletar informações para ilustrar um trabalho de pesquisa monográfica. Este 
questionário tem finalidade acadêmica e você NÃO PRECISA SE IDENTIFICAR. 
Consideraremos você como “Entrevistado 1”, “Entrevistado 2”, etc. 
 
PERFIL: 
 
1. A sua idade está entre: 
(   ) 18 a 21 anos  (   ) 22 a 25 anos   (   ) 26 a 30 anos 
(   ) 31 a 35 anos  (   ) 36 a 40 anos             (   ) acima de 40 anos 
 
2. Sexo: 
(   ) Masculino                    (   ) Feminino 
 
3. Qual o seu nível de escolaridade? 
(   ) Ensino Médio    (   ) Nível Superior      (   ) Pós-Graduação     (   ) Mestrado      
 
4. Há quanto tempo trabalha nesta Agência Bancária? 
(   ) até 01 ano    (   )de 01 a 05 anos  
(   ) de 06 a 10 anos                               (   ) acima de 10 anos 
 
 
QUESTÕES: 
 
5. Como alcançou a Gerência Média no âmbito da organização? 
(   ) processo seletivo    (   ) cursos de capacitação    
(   ) plano de carreira profissional                      (   ) promoção por tempo de serviço 
(   ) prefere não responder 
 
6. Você está satisfeito(a) com o ambiente em que trabalha atualmente? 
(   ) sim          (   ) não (   ) prefere não responder 
 
7. Como você classifica a relação entre funcionários nesta Agência Bancária? 
(   ) ótima     (   ) boa (   ) regular      (   ) péssima     (   ) prefere não responder 

 
8. Em sua opinião, qual destes itens se destaca na relação interpessoal no ambiente 
de trabalho? 
(   ) comunicação (   ) cooperação (   ) respeito   (   ) amizade 
(   ) harmonia (   ) solidariedade (   ) cumplicidade (   ) prefere não responder 
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9. As pessoas costumam ter diferentes opiniões a respeito do que é mais importante 
para se ter boa relação pessoal no trabalho. Qual destes itens, na sua opinião, 
contribui diretamente para que um indivíduo se relacione bem com seus colegas de 
trabalho. Assinale apenas a alternativa que você achar mais importante. 
(    ) gostar do trabalho que realiza  
(    ) níveis culturais equivalentes entre os companheiros de trabalho  
(    ) estabilidade no trabalho  
(    ) ausência de competitividade interna 
(    ) bom local de trabalho (instalações que proporcionam segurança e conforto;  
       limpeza; luminosidade, sanitários em quantidade suficiente etc.).  
(    ) bons salários  
(    ) premiação por produção  
(    ) bom relacionamento entre chefia e os subordinados  
(    ) receber elogios quando desempenha bem sua função 
(    ) oferta de recreação para os funcionários (clubes dos funcionários, colônia  
       de férias, associações desportivas)  
(    ) reconhecimento da importância do seu trabalho  
(    ) oferecer menor quantidade de trabalho (menos tarefas)  
 
10. Existe competitividade no ambiente em que você trabalha? 
(   ) sim          (   ) não (   ) prefere não responder 
 
11. A competitividade interfere na motivação para o trabalho? 
(   ) sim          (   ) não (   ) prefere não responder 
 
12. Algum destes itens é percebido na relação entre funcionários no cotidiano desta 
Agência Bancária? 
(   ) discussões (   ) tensões  (   ) insatisfações  (   ) conflito aberto   
(   ) prefere não responder 
 
13. Você considera que a motivação pode influenciar diretamente na produtividade 
de cada indivíduo no ambiente de trabalho? 
(   ) sim          (   ) não  (   ) prefere não responder 
 
14. Você se considera motivado(a) no desempenho de suas atividades 
profissionais? 
(   ) sim          (   ) não    (   ) prefere não responder 
 
15.  Em sua opinião, no ambiente de trabalho, a motivação pode exercer influência: 
(   ) do indivíduo para o grupo   (   ) do grupo para o indivíduo  
(   ) prefere não responder 
 
16. Você desenvolve suas atividades na Agência Bancária: 
(   ) por determinações verticais    (   ) por decisões em equipe 
(   ) por iniciativa própria      (   ) aguarda sempre orientação 
 
17. No grupo de trabalho que você faz parte as diferenças individuais são 
respeitadas? 
(   ) sim          (   ) não  (   ) prefere não responder 
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18. De acordo com sua visão, como se traduzem as diferenças individuais no 
ambiente de trabalho: 
(   ) variedade de opinião na realização de tarefas 
(   ) discordância quanto aos aspectos de percepção das metas 
(   ) diversificação na utilização dos meios ou procedimentos para produzir 
(   ) prefere não responder 
 
19. Você se sente realizado(a) profissionalmente trabalhando nesta agência e 
cargo? 
(   ) sim          (   ) não  (   ) prefere não responder 
 

 

Obrigado por sua colaboração. 


