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Dada a relevância da motivação e satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho, este trabalho 
tem como objetivo demonstrar o processo de motivação nas organizações e identificar se os 
funcionários das empresas estão motivados e satisfeitos com o seu trabalho, através da visão dos 
discentes do curso de graduação em situação de pleno emprego. Especificamente demonstrar a 
percepção dos discentes do curso de administração sobre a motivação no ambiente de trabalho; 
detectar os fatores positivos e possíveis falhas sobre a motivação e a satisfação nas empresas locais; e 
propor sugestões de melhorias mediante as expectativas dos respondentes. A metodologia deste 
artigo trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa, e pesquisa de campo. Para a coleta de dados 
foi aplicado um questionário para 53 discentes de um curso de administração no intuito de mensurar 
a motivação e satisfação em relação ao seu trabalho. Os resultados demonstraram que de maneira 
geral os discentes estão satisfeitos e motivados com o seu trabalho. Ficou claro que para os 
respondentes a insatisfação no mercado de trabalho, bem como a motivação, envolvem vários 
fatores. Merecendo maior atenção por parte das empresas nas questões relacionadas aos benefícios 
salariais e aos processos de capacitação. 

Palavras-chave: Clima Organizacional. Percepção. Satisfação. 
 
Given the relevance of employee motivation and satisfaction in the work environment, this paper 
aims to demonstrate the process of motivation in organizations and to identify if company 
employees are motivated and satisfied with their work, from the point of view of course degree’s 
students in a full employment. Specifically demonstrate the perceptions of business degree’s 
students regarding motivation in the workplace; identify positive factors and possible failures 
towards motivation and satisfaction in local companies; and to propose suggestions for 
improvements based on respondents' expectations. The methodology used in this paper was 
descriptive, quantitative, and field research. For the data collection, a questionnaire was applied to 
53 students of a business course in order to measure motivation and satisfaction in relation to their 
work. The results showed that in general students are satisfied and motivated with their job. It was 
clear that respondents to labour market dissatisfaction, as well as motivation, involved several 
factors. Deserving greater attention on the part of the companies in the questions related to the 
salary benefits and the processes of qualification. 

Keywords: Organizational Climate. Perception. Satisfaction. 
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1. INTRODUÇÃO 
A motivação envolve diversos fenômenos 

emocionais, sociais e biológicos, sendo um fator 
responsável por direcionar comportamentos há 
alcançar objetivos. Também é um elemento 
essencial para o desenvolvimento de cada ser 
humano, impulsiona os indivíduos a darem o 
máximo e o melhor de si, fazendo o possível para 
conquistar o que deseja, ultrapassando as 
barreiras. 

Sem a motivação é muito difícil cumprir 
tarefas, ou seja, sua falta causa total desinteresse 
pelo trabalho, faz com que os funcionários sintam 
frustrados, sem ânimo, desviando-o do processo 
geral. Quando isso ocorre o trabalho não rende, a 
pró-atividade é inexistente e falta assertividade. 

Atualmente, o número de funcionários 
desmotivados esta aumentando com frequência, 
pois estes desejam ser valorizados e reconhecidos, 
algo que nem sempre acontece. Outro fator que 
merece destaque é a falta de retorno dos 
superiores, salários incompatíveis com o mercado, 
excesso de carga horaria, as metas inatingíveis, 
dentre vários outros fatores, são ações que causam 
desmotivação. 

Portanto, a necessidade de motivação é 
algo fundamental, tanto profissional quanto 
pessoal. Neste enfoque as empresas precisam 
adotar métodos motivacionais, para que possa ter 
funcionários satisfeitos, e como consequência, 
motivados na realização de suas tarefas e metas 
organizacionais.   

Este trabalho tem como objetivo 
demonstrar o processo de motivação nas 
organizações e identificar se os funcionários das 
empresas estão motivados e satisfeitos com o seu 
trabalho, através da visão dos discentes do curso 
de graduação em situação de pleno emprego. 
Especificamente demonstrar a percepção dos 
discentes do curso de administração sobre a 
motivação no ambiente de trabalho; detectar os 
fatores positivos e possíveis falhas sobre a 
motivação e a satisfação nas empresas locais; e 
propor sugestões de melhorias mediante as 
expectativas dos respondentes. 

A motivação, principalmente no ambiente 
de trabalho traz inúmeros benefícios para a 
organização, ou seja, funcionários motivados com 

certeza terão melhores desempenhos do que 
funcionários desmotivados.  

Já a desmotivação geram conflitos na 
equipe, o sentimento de desvalorização pelo 
funcionário, no qual um dos motivos pode ser a 
baixa remuneração que é um dos fatores 
motivacionais.  

Outros pontos que merece destaque em 
relação á funcionários desmotivados é o 
desânimo, falta de comprometimento com a 
organização. Assim a motivação traz benefícios e a 
desmotivação traz problemas sérios para a 
empresa, algo que deve ser evitado e trabalhado 
rotineiramente. 

Estruturado em sete (7) seções, incluindo a 
introdução; fundamentação teórica: 
contextualizando motivação, teorias 
motivacionais, clima organizacional e satisfação 
no trabalho; material e métodos; resultados e 
discussão; e conclusão. 

 
2. CONTEXTUALIZANDO A 
MOTIVAÇÃO 

 

Uma das principais formas de conceituar a 
motivação seria analisar a base do comportamento 
do ser humano, que deriva de uma capacidade de 
realizar e satisfazer suas necessidades. Levaria a 
qualquer um de nos á pensar, o que levaria uma 
pessoa a dar o máximo de si enquanto outras 
procuram fazer apenas o necessário, ou seja, o 
mínimo possível. 

A motivação pode ser definida como um 
conjunto de fatores que determina o 
comportamento dos indivíduos. A motivação é 
discutida por varias razões, sejam na parte clinica, 
estudando as doenças, na vida religiosa movida 
pela fé e também na educação como forma de 
aprendizado. Sendo aplicada também em 
organizações obtendo rendimento de funcionários 
(NAKAMURA, 2005). 

Segundo o autor, a motivação esta 
relacionada a várias formas de conduta na nossa 
vida, tanto por pessoas leigas, quanto cientistas. A 
motivação em geral é impulsionada pela 
persistência em realizar determinados objetivos, 
sejam questões religiosas, profissionais ou na 
educação movendo esforços para atingir 
determinados objetivos. 
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Robbins (2005) conceitua motivação com a 
disposição em exercer esforços para alcançar os 
objetivos organizacionais pela habilidade e 
capacidade de esforços para satisfazer algo de 
necessidade individual. De acordo com o autor a 
motivação depende de esforços com um intuito de 
atingir uma necessidade individual dentro de uma 
organização.   

Segundo Maximiano (1995) motivação 
(deriva do latim motivus, que significa mover) é o 
processo no qual um conjunto de razões e motivos 
incentivam e provocam algum tipo de ação no 
comportamento do ser humano em si.  

Portanto de acordo com o autor a 
motivação se da em conta de traços da 
personalidade humana, identificada em algumas 
pessoas que por esse mesmo motivo são 
estimuladas a mover e exercer determinados 
objetivos estabelecidos.  

Dada a importância da motivação, as 
organizações, por meio, do setor de Recursos 
Humanos ou dos seus líderes, buscam manter 
colaboradores motivados com ações que ajudam a 
consolidar a própria cultura organizacional, pois 
se sabe que um alto nível de motivação resulta em 
satisfação e retorno para a empresa (SILVA, 
FERNANDES, DANDARO, 2013). 

 
3. TEORIAS MOTIVACIONAIS 

Para Lopes (2012) as teorias da motivação 
podem ser agrupadas em duas abordagens 
distintas: de conteúdo e de processo. As teorias de 
conteúdo caracterizam-se por estar mais 
diretamente ligadas à análise dos motivos do 
comportamento humano.  

Ainda segundo o autor supracitado, por 
outro lado, as teorias de processo focam-se nos 
processos cognitivos, e têm por objetivo explicar o 
processo pelo qual a conduta se inicia, mantém e 
termina, ou seja, dão ênfase a um conjunto de 
elementos psicológicos subjacentes ao 
comportamento humano. 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1 – Resumo das Teorias de Conteúdos e seus 
pressupostos 

Autor (es) Teorias Considerações 

Maslow 
(1954) 

Hierarquia 
das 

Necessidades 

Os indivíduos são motivados através de uma hierarquia de cinco 
tipos de necessidades sendo que as de nível superior só são satisfeitas 
quando as do nível imediatamente inferior se encontram satisfeitas. 
Iniciando de baixo para cima: Necessidades fisiológicas, de 
segurança, sociais, estima e de realização. 

Herzberg 
(1966) 

Teoria dos 
Dois Fatores 

Considera duas ordens de fatores associados à motivação: os fatores 
higiénicos (evitam satisfação) e fatores motivadores (conduzem á 
satisfação). 

Alderfer 
(1972) 

Modelo de 
ERG 

Defende 3 categorias de necessidades que conduzem á motivação: 
Existência, relacionação e crescimento. Quando um individuo não 
consegue fazer um determinado tipo de necessidade tendem a 
redobrar esforços no sentido de satisfazer a categoria das 
necessidades inferior, o que pode conduzir a frustação. Porém, 
quando os indivíduos procuram continuamente e sem sucesso 
satisfazer as suas necessidades de crescimento tendem a voltar a 
satisfazer as suas necessidades de relacionação, gerando frustração e, 
consequentemente, levando à regressão. 

Mc Clelland 
(1961) 

Teoria de  
Mc Clelland 

Postula que a motivação ocorre pela satisfação de três tipos de 
necessidades: realização, aflição e poder. Todos os indivíduos 
possuem estes três tipos de necessidades embora com predominância 
de uma relação ás restantes. O principal contributo desta teoria é, 
assim, o de levar a compreender quais as necessidades prioritárias de 
cada um dos indivíduos presentes numa organização, permitindo o 
desenvolvimento de estratégias adequadas à satisfação das 
necessidades individuais e ao alcance dos objetivos organizacionais. 

Katz e Kahn 
(1966) 

Os fatores de 
motivação 

Distingue quatro tipos de fatores que influenciam o nível de 
motivação dos indivíduos: obediência a lei, satisfação instrumental, 
auto- expansão e internacionalização, e valores, sendo que 
determinados incentivos conduzem a determinados tipos de 
comportamentos. 

Mc Gregor 
(1960) 

Teoria X e Y Apresenta duas abordagens antagônicas, a teoria X e Y, acerca da 
administração: a teoria X considera que a natureza humana é 
indolente e não gosta de trabalhar; a teoria Y propõe que os seres 
humanos são bons e direcionados para o trabalho. Para Mc Gregor a 
Teoria X representa noções erradas e que são causas e o que são 
defeitos. Já a Teoria Y é aquela que permite um ambiente de gestão 
favorável à concretização do seu potencial dos funcionários, uma vez 
que afasta obstáculos e encoraja o crescimento e a orientação. 

 Fonte: Adaptado de Galhanas (2009) 
 

As teorias motivacionais de conteúdo 
demonstram como os indivíduos são motivados, 
quais são as suas necessidades e o que levam à 
motivação. Assim sendo, são úteis para a 
compreensão de quais são os fatores, através do 
comportamento humano, que determinam sua 
motivação. 
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Quadro 2 – Resumo das Teorias de Processos e seus 
pressupostos 

Autor (es) Teorias Considerações 

Vroom (1964) Modelo da 
Expectativa 

Sugere que a motivação depende da expectativa que o indivíduo 
tem  em ser recompensado face ao trabalho desempenhado. Em 
outras palavras, este modelo considera que a intensidade da 
tendência para atuar de determinada forma está subordinada à 
intensidade da expectativa no resultado e na atratividade desse 
resultado. 

Porter e Lawler 
(1968) 

Teoria 
Multifactorial 

Considera quatro variáveis que condicionam a motivação: o 
esforço, o desempenho, as recompensas e a satisfação. O esforço 
consiste na energia que os indivíduos empregam numa atividade e 
é condicionado pelo valor da recompensa e pela probabilidade de 
ser recompensado pelo esforço. O desempenho é consequência do 
esforço e é influenciado por fatores como as próprias capacidades 
do indivíduo e da sua percepção acerca do seu papel. As 
recompensas dependem do desempenho e podem ser intrínsecas, 
como por exemplo a satisfação pelo dever cumprido, ou 
extrínsecas, como sejam as recompensas monetárias, promoções, 
entre outras. A satisfação deriva de todo o processo de esforço, 
desempenho e recompensa, salientando ainda a influência da 
equidade na atribuição das recompensas como fator que pode 
condicionar o nível de satisfação do indivíduo. 

Adams (1963) Teoria da 
Equidade 

Enfatiza a percepção pessoal do individuo sobre a razoabilidade ou 
justiça relativa na sua relação laboral com a organização. Segundo 
John Stacy Adams, esta comparação pode ser traduzida num 
quociente entre os outputs do indivíduo e os seus respectivos 
inputs. Assim, a equidade existe quando os rácios dos vários 
indivíduos são iguais e, ao contrário, a iniquidade ocorre quando o 
indivíduo se apercebe de que o seu rácio é diferente (por excesso ou 
por defeito) do dos outros indivíduos. 

Locke (1968) Teoria da 
fixação de 
objetivos 

Defende que a maior fonte de motivação reside na fixação de 
objetivos específicos e difíceis de atingir. As principais conclusões 
desta teoria são que a definição de objetivos específicos conduz a 
níveis de desempenho superiores e que os objetivos difíceis de 
alcançar estão positiva e linearmente relacionados com o 
desempenho. Para estimular a motivação e obter níveis de 
desempenho elevados, os objetivos fixados devem ser tanto 
específicos (geralmente quantitativos e mensuráveis) quanto 
difíceis de atingir (difíceis, mas não impossíveis de atingir). 

 
 

Fonte: Adaptado de Galhanas (2009) 
 

As teorias motivacionais de processos e 
seus pressupostos demonstram quais são as 
variáveis que determinam a satisfação e em 
consequência à motivação, quais são os aspectos 
essenciais nos processos que levam á motivação. 
Assim sendo, são úteis para a compreensão de 
quais são os elementos psicológicos que devem ser 
levado em consideração para que ocorra a 
motivação nos funcionários.     

 

4 CLIMA ORGANIZACIONAL E 
SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

Maximiano (2009) afirma que o clima 
organizacional é um conceito de como as pessoas 
se sentem em relação ao ambiente de trabalho, 
lidando com situações, opiniões e ideias 
diferentes. 

Já Chiavenato (1999) infere que o clima 
organizacional reflete o modo como as pessoas 
interagem umas com as outras, com os clientes e 
fornecedores internos e externos, bem como o 

grau de satisfação com o contexto que as cerca. O 
clima organizacional pode ser agradável 
receptivo, caloroso e envolvente, em um extremo, 
ou desagradável, agressivo, frio e alienante em 
outro extremo. 

Como podemos perceber o autor afirma 
que as pessoas interagem entre si, tanto com o 
seus clientes e fornecedores mantendo um clima 
agradável e recipiente refletindo a forma como as 
pessoas reagem diante de situações em um 
ambiente.    

Para Bergamini e Coda (1997) clima 
organizacional é um nível de satisfação ou 
insatisfação baseado nos relacionamentos dos 
empregados dentro de cada organização. Segundo 
o autor o clima organizacional está baseado no 
convívio das pessoas que situam dentro de uma 
organização, independente da forma que estejam, 
se satisfatória ou insatisfatória dentro do 
ambiente.  

Paula et al. (2011) dizem que ao criar um 
clima organizacional onde demonstrem as 
necessidades e satisfações dos integrantes, e que 
possam analisar seus comportamentos motivados 
para a realização de certos objetivos na 
organização gradativamente, terá um clima 
proporcionado ao aumento da eficácia. 

Portanto, nesse contexto, os integrantes da 
equipe tem participação em decisões para que a 
empresa tenha um resultado esperado e para que 
o trabalho possa ser realizado dentro de um clima 
favorável. 

Oliveira, Carvalho & Rosa (2012) 
comentam que o clima organizacional está 
relacionado com o moral e a satisfação daquilo 
que os membros têm por necessidades, está sujeito 
ao estado em que cada membro se sente em 
relação à empresa. 

Paula et al. (2011) comentam que o clima 
ruim ou mesmo prejudicado existe quando 
acontece algumas variáveis, afetando de forma 
negativa os funcionários, causando discórdia, 
tensões e total desinteresse no trabalho, causando 
impactos negativos na qualidade dos serviços. 
Tendo frequentemente reclamações de clientes, 
como se a responsabilidade fosse dos 
funcionários. É relevante ressaltar que o ambiente 
seja favorável e que os funcionários estejam 
preparados para trabalhar seguros do que estão 
fazendo.  
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Oliveira, Carvalho & Rosa (2012) referem-
se que o clima organizacional interno aborda de 
forma geral, desde os subordinados até a direção e 
que o relacionamento entre as pessoas sejam 
saudáveis para que possam ter resultados na 
organização e satisfação no trabalho.  

Marqueze & Moreno (2005) afirmam que 
independente das concepções adotadas como 
satisfação no trabalho, não há como negar que os 
aspectos interferem no processo de saúde e 
doença ocupacional, no ambiente de trabalho e na 
vida pessoal dos trabalhadores. 

Bonfim, Estefano e Andrade (2010) 
mencionam que as questões de motivação e 
satisfação no trabalho são fundamentais para a 
organização. Diversas empresas utilizam essas 
ferramentas para que os colaboradores sintam se 
motivados a produzir, colaborando para o 
crescimento da empresa.   

Marqueze e Moreno (2005) dizem que os 
bons relacionamentos em um ambiente de 
trabalho estão relacionados com fatores de 
estabilidade no emprego, benefícios, salários 
relacionamento com a chefia perspectiva de 
carreira, ambiente físico de trabalho entre outros, 
estatisticamente tem significativa com a satisfação 
no trabalho. Entretanto a satisfação no trabalho é 
movida por vários fatores dentro de um ambiente 
de trabalho.  

Oliveira, Carvalho & Rosa (2012) inferem 
que satisfação no trabalho pode ser o fator 
fundamental que determina o comportamento da 
cidadania organizacional. Colaboradores 
satisfeitos tendem a falar bem da empresa, a 
contribuir com os colegas e a excederem as 
expectativas em relação ao trabalho. 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 
 
Prodanov & Freitas (2013) afirmam que a 

metodologia, em um nível aplicado, examina, 
descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa 
que possibilitam a coleta e o processamento de 
informações, visando ao encaminhamento e à 
resolução de problemas e/ou questões de 
investigação. 

Cumpre enfatizar que esta pesquisa foi 
submetida e aprovada pelo Comitê de Ética, com 
o registro CAAE: nº 65743217.5.0000.8078, com 

número do parecer: 2.037.298 e data da relatoria 
aos 27/04/2017. O referido documento encontra-
se em anexo. 
 

5.1 Classificação da pesquisa 
As pesquisas são classificadas quanto à 

natureza, objetivos, abordagem, procedimentos e 
instrumentos a serem utilizados.  

Este trabalho quanto à natureza trata-se de 
uma pesquisa aplicada, pois Gerhardt e Silveira 
(2009) explica que a pesquisa aplicada tem como 
objetivo gerar conhecimentos para aplicação 
prática, dirigidos à solução de problemas 
específicos.   

Quanto aos objetivos trata-se de uma 
pesquisa descritiva, como o próprio nome induz, 
trata-se de descrever fenômenos, fatores, 
circunstância de determinada realidade. 

Relacionado à abordagem desta pesquisa, 
podemos dizer que é uma pesquisa quantitativa.  
Segundo Gerhardt & Silveira (2009) a pesquisa 
quantitativa recorre à linguagem matemática para 
descrever as causas de um fenômeno, as relações 
entre variáveis, etc.. 

Quanto aos procedimentos é uma pesquisa 
com survey e uma pesquisa de campo. Sabemos 
que uma pesquisa com survey utiliza-se de um 
questionário como instrumento na coleta de 
dados. Prodanov & Freitas (2013) relatam que a 
pesquisa de campo é aquela utilizada com o 
objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema para o 
qual procuramos uma resposta, ou de uma 
hipótese, que queiramos comprovar, ou, ainda, 
descobrir novos fenômenos ou as relações entre 
eles. 
 

5.2 Instrumento de Coleta de dados 
O instrumento utilizado será o 

questionário adaptado do modelo Pasquini, et al. 
(2005), e consiste na pretensão de mensurar a 
motivação através do grau de satisfação dos 
discentes do curso de administração em relação ao 
seu trabalho, contendo 22 questões referentes à 
satisfação e o que leva a motivação no ambiente 
de trabalho.  

Foi feito o questionário, utilizando uma 
escala do tipo Likert de 7 pontos. A escala Likert é 
do tipo bipolar onde o respondente fornece o grau 
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de concordância ou discordância por meio de uma 
numeração que varia de um (01) a sete (07), 
conforme demonstrado na quadro 01:  
 
Quadro 3: Escala tipo Likert com 07 pontos 

Escala 1 2 3 4 5 6 7 

 Insatisfeito e 
sem 

motivação 

 Satisfeito e 
motivado 

   Muito 
satisfeito e 
motivado 

 
 

Fonte: O autor. 

5.3 Amostra e Coleta de dados 
A população alvo deste trabalho é 

composta por 63 pessoas. Para ter uma amostra 
com um nível de confiabilidade ideal, foi 
realizado um cálculo no aplicativo OpenEpi versão 
3, que foi acessado através do link: 
http://www.openepi.com/SampleSize/SSPropor
.htm, possibilitando utilizar uma amostra 
satisfatória.  

Segue a quadro com os dados mais 
detalhados, oferecendo os números da população 
total e a amostra para a realização da pesquisa 
com um nível de confiança de 90%. 

 
Quadro 04: População e amostra da pesquisa 

LIMITE DE CONFIABILIDADE DE ± 10% (p≤0,1), NÍVEL DE CONFIANÇA DE 90% 

Discentes População Total Amostra (n) 

2º período 15 13 

4º período 14 12 

6º período 11 10 

8º período 23 18 

TOTAL 63 53 

 
 

Fonte:  O autor. 
 

A coleta de dados ocorreu através da 
aplicação de questionários estruturados, 
específicos para os discentes do curso de 
administração em condições de pleno emprego.  

Foi feito o levantamento de informações 
sócio-demográficas, especificamente as questões, 
sexo, faixa etária, renda, estado civil e tempo de 
trabalho, constantes no questionário. 

A aplicação do questionário impresso para 
os discentes foi realizada na sala de aula com 
permissão dos professores e da direção 
institucional, e para todos os respondentes foi 
anexado o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).  

Antes da aplicação do questionário será 
feito uma explicação sobre as funcionalidades do 
questionário, ler o TCLE com a finalidade de não 

deixar dúvidas, evitar erros e distorções nas 
respostas.  

Serão mantidos todos os questionários que 
forem totalmente respondidos, entretanto serão 
descartados os questionários que não forem 
respondidos ou respondidos parcialmente. 

   

5.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 
Vão ser feito o convite a todos os discentes 

para participar da pesquisa, e serão incluídos 
aqueles que consentirem e assinarem o TCLE, e 
ainda no critério de inclusão, será incluído apenas 
os discentes que estão trabalhando no momento 
da pesquisa.  

Já referente à exclusão, serão excluídos os 
discentes que estiverem desempregados no 
momento da pesquisa.    
 

5.5 Análise dos dados   
Os dados serão analisados estatisticamente 

utilizando o Microsoft Excel 2010, possibilitando a 
construção de gráficos para melhor visualização 
dos resultados, auxiliando na discussão e 
compreensão da visão dos respondentes sobre à 
motivação no ambiente de trabalho. 

 

5.6 Riscos 
Serão realizados procedimentos que não 

trarão quaisquer danos a saúde e integridade dos 
participantes, entretanto pode haver desconforto 
quando responder as perguntas do questionário, o 
que será anteriormente explicado, antes do 
procedimento, e, caso o participante não deseje 
continuar, poderá deixar a pesquisa a qualquer 
momento, sem nenhum ônus a sua desistência.  

 

5.7 Benefícios 
Esperamos que este estudo resulte em 

informações importantes sobre a percepção dos 
discentes sobre a satisfação no ambiente de 
trabalho, de forma que o conhecimento que será 
construído a partir desta pesquisa possa trazer 
uma verdadeira visão referente à motivação no 
ambiente de trabalho. 

6 DISCUSSÕES E RESULTADOS 
 
 Neste capítulo será apresentado o perfil da 

amostra. Em sequência, serão discutidos os 
resultados, tendo como base a análise das médias 



FFeerrrreeiirraa  &&  SSoouuzzaa                            IISSSSNN  11998833--66770088 
 

Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.11, n.1, Pub.10, Fevereiro 2018 -  Pág.88 

 

 

e das variabilidades encontradas nas respostas dos 
principais atores envolvidos na pesquisa, com a 
finalidade de atingir os objetivos propostos. 

 

6.1 Perfil da amostra 
Inicialmente será demonstrado o perfil da 

amostra, sendo que as variáveis que foram 
trabalhadas são: gênero, faixa etária, renda, estado 
civil e tempo de trabalho. 

Participaram da pesquisa dezessete do 
sexo masculino e trinta e seis do sexo feminino, 
totalizando cinquenta e três respondentes. A 
maioria dos respondentes da pesquisa tem idade 
abaixo de 30 anos, com uma renda média 
variando até dois salários mínimos, a maioria são 
solteiros, e em relação ao tempo de trabalho a 
maioria com pouco tempo de trabalho. 

Vale ressaltar que no quesito renda, 
observa-se que as mulheres possuem rendas 
inferiores a dos homens, de acordo com os dados 
levantados, sendo um dos fatores que levam a 
falta de motivação das mesmas. Conforme infere 
Ferreira (2017) devemos aprofundar nos estudos 
sobre a inserção das mulheres no mercado de 
trabalho, com foco na discriminação ainda sofrida 
pelas mesmas, como exemplo, as diferenças 
salariais. 

 

6.2 Analise das dimensões relacionado à 
motivação no ambiente de trabalho 

As variáveis que foram utilizadas como 
parâmetros para mensurar a motivação através do 
grau de satisfação dos discentes do curso de 
administração em relação ao seu trabalho, 
compõem de seis (6) dimensões, abordadas por 
Paquini et al. (2005): 1 – geral; 2 - liderança; 3 – 
salários e benefícios; 4 – desenvolvimento 
(capacitação) e processo de mudança; 5 – tempo 
de trabalho; 6 – trabalho.  

As 22 questões que compõem o 
questionário, referente à satisfação e o que leva a 
motivação no ambiente de trabalho, serão 
divididas de acordo com as seis dimensões, e 
serão tratadas a seguir, utilizando a estatística 
descritiva, especificamente a média e o desvio 
padrão. 

 
a) Dimensão - Geral 

Ressalta-se que nesta dimensão serão 
tratados aspectos relacionados ao cargo e suas 
tarefas, imagem da empresa, satisfação pessoal 
com a empresa, e com as condições físicas. 

 
Tabela 1– Análise dos resultados das respostas dos 
discentes do curso de administração da instituição– 
Dimensão geral 

Avalie sua empresa - Geral Média Desvio Padrão

1 Comparado a seu cargo, avalie suas tarefas. 4,21 1,84

2 A empresa tem uma imagem positiva junto aos clientes. 5,57 1,39

3 Sente feliz trabalhando na empresa. 5,13 1,86

4 Grau de satisfação com as condições físicas de trabalho (ventilição, iluminação, espaço, etc.) 4,87 1,86

Dimensão Geral 4,95 1,74
 

Fonte: O autor. 
 

Com relação à visão geral dos participantes 
da pesquisa, com média 4,95 e desvio padrão de 
1,74, constata-se que os respondentes estão 
satisfeitos com as empresas onde atuam.  

 
b) Dimensão - Liderança 

Nesta dimensão é avaliada a atuação do 
chefe (superior imediato), principalmente quanto 
à comunicação com os subordinados. A existência 
de informações necessárias para a realização do 
trabalho, bem como as relacionadas ao cargo 
ocupado na empresa. 

 
Tabela 2 – Análise dos resultados das respostas dos 
discentes do curso de administração da instituição– 
Dimensão liderança 

Avalie sua empresa - Liderança Média Desvio Padrão

5 Avalie seu chefe (superior imediato). 4,66 1,90

6 Tem sempre informações suficientes para realizar seu trabalho com agilidade. 4,70 1,82

7 A comunicação das informações do seu chefe com você e demais colegas é suficiente e clara. 4,77 1,78

8 Sabe pelo que é responsável e o que espera de você. 5,64 1,44

Dimensão Liderança 4,94 1,74  
Fonte: O autor. 
 

Quanto ao assunto liderança a média geral 
foi de 4,94, e com desvio padrão de 1,74, 
demonstrando que os respondentes também estão 
satisfeitos com os gestores imediatos. No entanto, 
vale ressaltar que o desvio padrão é a variação da 
média para mais ou menos. Assim sendo, há 
alguns respondentes que não estão satisfeitos com 
seus chefes superiores imediatos.  
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c) Dimensão - Salários e benefícios 
 Enfatiza-se nesta dimensão, a 

remuneração recebida na empresa, em 
comparação com á média local e regional, em 
especifico o salário e os demais benefícios. 
 
Tabela 3 – Análise dos resultados das respostas dos 
discentes do curso de administração da instituição– 
Dimensão salários e benefícios 

Avalie sua empresa - Sálarios e benefícios Média Desvio Padrão

9 Classifique seu salário total considerando suas obrigações e responsabilidades. 4,47 1,83

10 Classifique seu salário com base no salário médio da região. 4,92 1,67

11 Os salários da sua empresa são compativeis com a realidade local e regional. 4,83 1,58

12 Na empresa onde atua possui outros benefícios (assistência médica, odonto., etc.) 3,68 2,34

Dimensão Salários e benefícios 4,48 1,86
 

 Fonte: O autor. 

Nota-se que a média é de 4,48 e o desvio 
padrão de 1,86, demonstrando que os 
respondentes estão satisfeitos e motivados. No 
entanto, vale ressaltar que no item sobre 
benefícios, como exemplo, assistência médica, 
odontológica, entre outros, a média foi de 3,68, 
demonstrando insatisfação da maioria dos 
respondentes.  

Também o desvio padrão foi de 2,34, e 
neste sentido, podemos concluir que a variação 
das respostas foi grande, nos levam a pensar que 
para alguns respondentes há insatisfação, 
enquanto que outros estão satisfeitos, nesse item. 

    
d) Dimensão - Desenvolvimento 

(capacitação) e processos de mudanças  
Vale abordar que nesta dimensão são 

tratados os seguintes itens: oportunidade de 
crescimento, capacitação e responsabilidade 
individual pelo sucesso e perspectiva futura. 

 
Tabela 4 – Análise dos resultados das respostas dos 
discentes do curso de administração da instituição– 
Dimensão desenvolvimento e processo de mudanças 

Avalie sua empresa - Desenvolvimento (capacitação) e processo de mudança Média Desvio Padrão

13 Satisfação em relação a oportunidade de crescimento e desnvolvimento na empresa onde atua. 4,36 2,25

14 Satisfação em relação as atividades de capacitação (treinamentos, seminários, etc.) oferecidos pela empresa. 3,79 2,19

15 Sente responsável pelo seu sucesso e luta pelos seus sonhos pessoais e profissionais. 6,13 1,51

Dimensão Desenvolvimento e processo de mudança 4,76 1,98
  

Fonte: O autor. 
 

Evidencia-se que nesta dimensão os 
respondentes estão satisfeitos e motivados, pois a 
média foi de 4,76, e o desvio padrão 1,98. No 
entanto, o item que infere sobre as atividades de 
capacitação oferecidas pela empresa, apresenta 
média de 3,79, ou seja, média abaixo de 4 
demonstrando insatisfação e/ou falta de 
motivação em relação a este item.  

 
e) Dimensão - Tempo de Trabalho 

Sabe-se que o tempo de trabalho interfere 
em demasia na satisfação dos funcionários com o 
trabalho. Assim, ressalta nesta dimensão a 
satisfação em relação à jornada de trabalho, tempo 
de laser, bem como a comparação entre o tempo 
de trabalho e a execução do trabalho, ou seja, 
compreender sobre o ritmo de trabalho. 

 
Tabela 5 – Análise dos resultados das respostas dos 
discentes do curso de administração da instituição– 
Dimensão tempo de trabalho 

Avalie sua empresa - Tempo de trabalho Média Desvio Padrão

16 Sente satisfeito com sua jornada de trabalho. 4,75 2,24

17 Satisfação em relação ao tempo de usufruir sua vida pessoal e familiar. 4,26 2,24

18 O tempo de trabalho é suficiente para a execução dassuas  tarefas. 5,23 1,69

Dimensão Tempo de trabalho 4,75 2,06   
Fonte: O autor. 
 

De acordo com o tabela 5, os respondentes 
estão satisfeitos com o tempo de trabalho, com 
média 4,75. Apesar de o desvio padrão ser de 2,06, 
neste item, demonstrando uma variabilidade 
considerável, e este fato nos leva a maior atenção 
com a referida dimensão.  

 
f) Dimensão - Trabalho 

Demonstram-se nesta dimensão, a 
satisfação do funcionário com o trabalho que 
executa, liberdade de decisões, cooperação e ainda 
infere sobre o ambiente de trabalho. 
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Tabela 6 – Análise dos resultados das respostas dos 
discentes do curso de administração da instituição– 
Dimensão trabalho 

Avalie sua empresa - Trabalho Média Desvio Padrão

19 Gosta do trabalho e/ou do tipo de trabalho que executa. 5,60 1,79

20 Satisfação em relação a liberdade para adotar o seu próprio enfoque no trabalho. 4,91 1,85

21 As pessoas com quem trabalha cooperam para que o trabalho seja feito. 4,89 1,76

22 Ambiente interno da empresa é harmonioso. 4,74 1,99

Dimensão Trabalho 5,04 1,85  
Fonte: O autor. 
 

Percebe-se no tabela 6, que com média 5,04 
e desvio padrão de 1,85, os respondentes da 
pesquisa estão satisfeitos e motivados em relação 
a dimensão trabalho. Gostam do tipo de trabalho 
que executam, do ambiente interno, e da equipe 
de trabalho.  

 
7. CONCLUSÃO 

De acordo com os dados da pesquisa, de 
maneira geral os discentes estão satisfeitos e 
motivados com o seu trabalho. Ficou claro que 
para os respondentes a insatisfação no mercado de 
trabalho, bem como a motivação, envolvem vários 
fatores. Merecendo maior atenção por parte das 
empresas nas questões relacionadas aos benefícios 
salariais e aos processos de capacitação.  

Silva, Fernandes & Dandaro (2013) já 
abordaram que a motivação, a satisfação, os 
treinamentos e os incentivos são os fatores 
marcantes que contribuem para o diferencial da 
competitividade nas empresas. 

Assim sendo, este trabalho veio a 
confirmar que a motivação e a satisfação em 
relação ao trabalho, dependem de vários fatores, 
dentre os quais, os treinamentos e incentivos são 
prioridades. 

A preocupação por parte das empresas, da 
satisfação e motivação do trabalhador, pode 
minimizar prejuízos. A insatisfação incorre em 
várias consequências afetam a saúde do 
trabalhador, como exemplo o estresse 
ocupacional; diminui a produtividade; atrapalha e 
dificulta a relação interpessoal, ou seja, gera 
conflitos nos trabalhos em equipe; etc.. 

Corroborando com estas inferências, 
Marqueze & Moreno (2005) afirmam que 
funcionários produtivos tendem a ser funcionários 
felizes, o que, consequentemente, pode significar 

recompensas do tipo reconhecimento, aumento de 
remuneração, promoções, etc., remetendo à 
relação entre satisfação e produtividade.   

Conclui-se que as organizações necessitam 
de atenção em relação à motivação e satisfação de 
seus empregados, pois funcionários satisfeitos e 
motivados significam excelência na gestão. No 
entanto, funcionários insatisfeitos e desmotivados 
podem levar a empresa a prejuízos, e transformar 
ambiente harmonioso em ambiente conflitivo. 
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