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RESUMO

Este artigo apresenta um estudo de caso na Associação dos Servidores Municipais
da Prefeitura de Belo Horizonte - ASSEMP, em que se buscou avaliar as estratégias
de motivação utilizadas na empresa e  responder  a seguinte  problemática:  quais
estratégias  têm sido  utilizadas  para  manter  a  motivação  dos  funcionários  e,  ao
mesmo tempo, garantir o alcance de metas de resultados para a empresa? Para
atingir o objetivo, foram abordados os temas de liderança, com foco em identificar o
papel do líder, e posteriormente motivação, em que serão apresentadas algumas
das teorias motivacionais.  Em seguida,  foi  realizada uma pesquisa qualitativa na
organização, através de entrevista com três gestores e três funcionários, em que as
informações foram coletadas e em seguida analisadas, sob análise de conteúdo. 
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1. INTRODUÇÃO

No contexto atual, cuja concorrência se mantém acirrada, o mercado exige que as

organizações  busquem a  constante  melhoria  em seus  processos,  a  fim  de  que

sejam superiores  em qualidade  e  consigam estabelecer  diferenciais  capazes  de

superar as expectativas dos clientes, fazendo com que permaneçam competitivas.

Assim, para que obtenham sucesso,  é importante que as empresas invistam em

suas equipes de trabalho e aprimorem constantemente o seu nível de desempenho. 
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A liderança, neste sentido, possui papel fundamental para que as equipes estejam

motivadas e atinjam os resultados necessários. Conforme aborda Maximiano (2000),

o ser humano é motivado por fatores internos e externos, que podem resultar em

desempenho positivo ou negativo, capazes de interferir diretamente na produtividade

e, consequentemente, nos resultados organizacionais. Assim, é necessário que os

líderes  motivem  suas  equipes  com  o  propósito  de  alcance  das  metas

organizacionais.

É notório que existem diversos perfis de colaboradores nas organizações, cada um

possui  características  diferentes  e  um fator  motivacional  distinto.  Desta  forma,  o

artigo desenvolve uma resposta à problemática: quais estratégias têm sido utilizadas

para manter a motivação dos funcionários e, ao mesmo tempo, garantir o alcance de

resultados de resultados para a empresa?

O objetivo geral foi o de identificar as ações motivacionais praticadas pelos gestores

na empresa pesquisada e relacioná-las com os resultados obtidos pela organização.

Especificamente,  a  pesquisa  relaciona  os  conceitos  de  liderança  e  motivação  e

destaca o papel da motivação para a produtividade da empresa.

O processo metodológico para realização da pesquisa consistiu em um estudo de

caso, onde a coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semi estruturada

individual  com  três  gestores  da  empresa  e  com quatro  funcionários,  sendo  um

representante de cada setor. A análise dos dados obtidos foi realizada por meio da

análise de conteúdo, tendo em vista a natureza qualitativa da pesquisa. 

Assim, o estudo justifica-se pelos benefícios que a empresa terá ao identificar os

fatores que levam seu à satisfação de seu pessoal, e por atender a necessidade de

reconhecer os seus pontos fortes e fracos em relação às estratégias já adotadas

para motivação de seus colaboradores. 

O artigo é estruturado por esta introdução e mais cinco capítulos, sendo eles: o

enquadramento teórico, onde foram abordadas as principais definições e referências

dos assuntos tratados. Posteriormente, a metodologia, que explica sobre o processo

para a coleta e análise dos dados. No quarto capítulo, é explanado sobre o estudo



de  caso  e  a  empresa  em que  ocorreu  a  pesquisa.  Posteriormente,  encontra-se

análise dos dados obtidos. E no sexto capítulo, fez-se a conclusão do artigo e as

sugestões.   

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Para que as empresas sobrevivam em um mercado cuja concorrência se torna cada

vez mais acirrada e consigam criar diferencial  competitivo que supere o de seus

concorrentes,  parece  não  ser  suficiente  ocorram  investimentos  apenas  em

tecnologias  e  recursos  materiais.  É  necessário,  além  destes  aspectos,  que  a

organização  se  preocupe  com  seus  colaboradores,  uma  vez  que  são  eles  que

operacionalizam as atividades e colocam em prática as estratégias traçadas para o

sucesso da empresa. 

Dessa forma, é importante que a empresa cultive parceria com os funcionários e

estabeleça  uma  relação  estreita  entre  líderes  e  liderados,  para  que  o  pessoal

permaneça  motivado  e  engajado  no  contexto  organizacional,  sendo  capaz  de

contribuir, por meio de suas tarefas, para o crescimento da empresa. 

De acordo com Chiavenato (1997, p. 9), “a empresa constitui o ambiente dentro do

qual as pessoas trabalham e vivem a maior parte de suas vidas. Neste contexto as

pessoas dão algo de si mesmas e esperam algo em troca, seja a curto ou longo

prazo”. Tudo parece indicar que no interior das organizações esse processo de troca

não  pode  ser  unilateral.  As  empresas  esperam  algo  das  pessoas  que  nelas

trabalham e estas, por sua vez, também desejam em contrapartida. Assim, a forma

como os gestores lidam com essa necessidade mútua pode interferir diretamente na

qualidade de vida, no comportamento dos colaboradores e influenciar os ganhos da

organização.

As  empresas  não  vivem  isoladamente  no  mercado  e  nem  são
sistemas fechados. Para enfrentar a competição e a concorrência, a
empresa precisa saber utilizar ao máximo os seus pontos fortes e
desenvolver alianças com outras empresas, esquemas cooperativos
com fornecedores e,  sobretudo, utilizar plenamente a sua força de
trabalho, seja o pessoal que avalia situações e toma decisões, seja o
pessoal que executa regularmente as tarefas. Para isso, a empresa



precisa  colaborar  com  o  seu  pessoal  para  poder  obter  a  sua
colaboração em contrapartida. (CHIAVENATO, 1997, p. 19).

Como reitera Jordão (2004), o que faz uma organização se diferenciar das outras,

são  as  pessoas  e  a  forma  que  estas  pessoas  são  lideradas,  pois,  os  demais

recursos como tecnologias, sistemas, políticas de preço, entre outras, podem ser

praticamente  os  mesmos.  Por  isso,  o  líder  precisa  utilizar  estratégias  para  que

consiga direcionar as pessoas e seus comportamentos, para que se realize o que

precisa ser feito.

É importante que os líderes tenham uma visão integrada do que se passa dentro da

organização,  inclusive  que  entendam  bem  o  perfil  de  seus  funcionários,  suas

necessidades e quais fatores seriam capazes de motivá-los. Sem esta percepção,

as  atitudes  da  liderança  podem  gerar  efeitos  negativos  em  relação  aos

subordinados, prejudicando a produtividade, o comprometimento e a motivação dos

indivíduos. Assim, a liderança possui responsabilidade de integrar os objetivos dos

colaboradores com os da organização e, desta forma, proporcionar o alcance de

resultados.

A fim de que se possa compreender bem o que neste artigo se intitulou liderança,

necessário se faz que os conceitos da liderança e o papel que o líder desempenha

sejam discutidos, como se propõe a seguir.

2.1 O papel da liderança

De acordo com Bergamini (2009), bastou que duas pessoas se encontrassem para

que uma delas tivesse que tomar a decisão da direção a  ser  seguida.  Assim a

liderança pode ter suas procedências no momento em que a humanidade precisou

estabelecer caminhos a serem tomados para organizar o meio em que viviam e

optar por estratégias para resolução de seus problemas cotidianos.

Com o decorrer do tempo o papel da liderança foi se tornando mais amplo efazendo-

se necessária nas mais diversas atividades para que a realização das atividades

sejam executadas de forma ordenada e consiga atingir seus objetivos. 

Hoje,  o  papel  do  líder  é  muito  mais  complexo  e  importante,  ele
conduz ações influência o comportamento e a mentalidade de outras
pessoas e estabelece metas direcionando indivíduos. A liderança diz
respeito a mudanças. Os lideres estabelecem direções por meio de
uma visão de futuro, depois engajam as pessoas comunicando-lhes



essa visão e inspirando-as a superar obstáculos. (SOARES, 2015,p.
42).

Assim, a liderança é peça importante para o sucesso da organização e embora

existam muitos  conceitos,  pode  ser  definida  como a  competência  de  guiar  uma

equipe ao objetivo comum, através da interação entre pessoas (ROBBINS, 2009).

Para Jordão (2004), é preciso que os objetivos dentro das equipes sejam integrados,

para isto é necessário que alguém desenvolva estratégias para que as ações sejam

executadas de forma comum, além de preservar a motivação no grupo e assim seja

possível chegar à vitória. Entretanto, no mundo empresarial são poucos gerentes

que conseguem exercer o papel da liderança em suas equipes.

De acordo com Soares (2015, p. 43), “o fato de a organização dar a seus executivos

alguns direitos formais, não lhes assegura a capacidade de liderança eficaz”. Ainda

de acordo com o autor, nem todos os líderes são chefes e nem todos os chefes são

líderes. A influência das características de liderança podem ser formais, quando se

ocupa uma posição alta dentro da empresa, ou informais quando surge de maneira

natural dentro de uma equipe ou atividade, contudo, as duas formas são importantes

para que a liderança esteja presente em todos os níveis da organização, mantendo

as equipes integradas e consequentemente permaneça bem sucedida. 

Em  qualquer  situação,  independentemente  do  nível  em  que  se  encontre,  é

importante  que  o  líder  cultive  esforços  para  despertar  a  motivação  em  seus

colaboradores,  mantendo-os cientes  sobre  os  objetivos  que a  empresa pretende

alcançar e como seu trabalho interfere no contexto da organização.

2.2 Motivação 

As  pessoas  possuem  estilos  de  vida  diferentes,  cada  um  possui  aptidões  e

habilidades  que  faz  com  que  seu  trabalho  seja  executado  de  forma  distinta.

Entretanto,  a  qualidade das tarefas  realizadas está  relacionada não somente  as

capacidades  peculiares  de  cada  indivíduo,  o  bom  desempenho  das  atividades

depende também do grau de motivação em que o funcionário se encontra.

Para Jordão (2004, p.67), “motivação é a força que leva as pessoas a agirem de

uma maneira específica. Motivação vem do verbo latino mover”.  Conforme o autor



há diversas formas para mobilizar as pessoas, e para conseguir de fato que isto

ocorra é necessário que o líder conheça sua equipe.

Existe  uma  diversidade  de  comportamentos  e  interesses  distintos  entre  os

indivíduos, o que permite entender que as pessoas não fazem as mesmas coisas

pelas  mesmas  razões.  Outro  ponto  que  deve  ser  considerado  no  processo  de

compreensão do comportamento motivacional, é que mesmo se tratando de uma

única pessoa, as necessidades não permanecem sempre as mesmas, quando uma

necessidade é suprida,  os esforços do indivíduo se voltam para outros objetivos

(BERGAMINI, 1997).

De acordo com Robbins (2009, p. 48), “uma necessidade não satisfeita gera tensão,

que estimula  a  vontade  do  indivíduo.  Essa  vontade desencadeia  uma busca  de

metas determinadas que, uma vez cumpridas, levarão à redução da tensão”. Este

ciclo motivacional pode ser explicado através da figura abaixo.

Figura 1: O processo básico de motivação

            
Fonte: ROBBINS, Stephen P. Fundamentos do comportamento organizacional, São Paulo: Pearson, 2009, p.48

De  acordo  com  Bergamini  (1997,  p.  92),  “o  objetivo  motivacional  é,  então,

perseguido a cada momento particular e a direção da busca será prioritariamente

determinada por um fator interno e individual”.  Entretanto, algumas necessidades

são parecidas, assim as teorias buscam identificar as necessidades comuns, com

finalidade de agregar valor para a gerência no sentido de contribuir para a tomada

de decisão em relação às ações motivacionais a serem realizadas na organização.

Além  disto,  estas  teorias  serviram  de  base  para  que  as  teorias  modernas  se

desenvolvessem. 

Três teorias específicas foram criadas para explicar o processo motivacional  dos

colaboradores e contribuir para que os líderes lidem com esta questão. São elas: a

Hierarquia de Necessidades, a Teoria de Dois Fatores e a Teoria X e Y, explanadas a

seguir.



2.2.1 Teoria da Hierarquia de Necessidades

De acordo com Robbins (2009), a teoria da Hierarquia das Necessidades criada por

Abraham Maslow é uma das mais conhecidas. De acordo com esta teoria, existem

cinco necessidades básicas para o ser humano e as mesmas estão dispostas em

níveis de importância, sendo: fisiológicas, que abrange as necessidades corporais

como fome e abrigo; segurança, as que incluem proteção física e mental; sociais,

que envolve aceitação em grupos de relacionamento e amizades; estima que abarca

fatores internos como realização e externos como status; e por fim auto-realização,

que se trata do crescimento e autodesenvolvimento.

Na  medida  em  que  estas  necessidades  vão  sendo  supridas,  as  outras  vão  se

tornando prioritárias. A pirâmide a seguir  (figura 2) é capaz de demonstrar como

ocorre este processo, onde é possível observar a classificação das necessidades

em patamares mais altos e mais baixos (ROBBINS, 2009). 

Figura 2: Hierarquia das necessidades de Maslow

                                  
Fonte: ROBBINS, Stephen p. Fundamentos do Comportamento Organizacional. São Paulo: Pearson, 2009, p.49



Conforme afirma Chiavenato (1997), as necessidades fisiológicas ou biológicas, que

se encontram na base da pirâmide, orientam a vida humana e o seu comportamento

desde  o  seu  nascimento  e  exigem  satisfação  constante  para  que  o  indivíduo

sobreviva.  Quando  estas  necessidades  não  estão  satisfeitas  elas  dominam  o

comportamento de maneira negativa. Nas organizações, podem ser supridas através

de intervalos de descanso e horários de trabalho flexíveis.

O segundo nível, o das necessidades de segurança, é o da busca por estabilidade,

que é percebido quando o primeiro nível foi satisfeito. Esta necessidade pode ser

satisfeita, quando a empresa proporciona condições em que o funcionário sinta seu

emprego assegurado, onde as decisões são coerentes e claras, e as regras são

bem  explícitas,  para  que  tenham  certeza  de  que  não  ocorrerão  práticas

inconsistentes ou atos irregulares.  

A  terceira  necessidade  é  a  social.  São  necessidades  de  relacionamentos  de

amizade,  amor  e  afeto.  Surgem  quando  as  necessidades  anteriores  já  foram

satisfeitas. Quando não são supridas, o indivíduo pode se apresentar arrogante em

relação à equipe.  Esta necessidade pode ser suprida no ambiente de trabalho por

meio de atividades em grupo, interação com os colegas e gerência amigável.

No quarto  nível  apresentado  encontra-se  a  estima,  que  está  relacionada  com a

autoconfiança,  status e  prestígio.  A  sua  insatisfação  pode  criar  sentimento  de

inferioridade e desânimo. Sua satisfação pode ocorrer por meio de promoções e

reconhecimento.

No nível mais elevado da pirâmide estão as necessidades de autorrealização que

faz com que as pessoas desenvolvam o seu potencial e coloquem em prática suas

habilidades. A realização desta necessidade pode ocorrer dentro das organizações

pela participação nas decisões e por meio de um trabalho criativo e desafiante. 

2.2.2 Teoria de Dois Fatores

Também  conhecida  como  teoria  da  higiene-motivação,  criada  por  Frederick

Herzberg, a Teoria dos Dois Fatores partiu da seguinte questão: “o que as pessoas

desejam de seu trabalho?”. A pesquisa solicitou aos participantes a descrição das

situações em que eles se sentiam bem ou mal em relação ao seu trabalho. Após a

tabulação, o resultado levou ao conhecimento de que algumas características estão



relacionadas com a satisfação no trabalho e outras com a insatisfação (ROBBINS,

2009). Tais características estão apresentadas no quadro abaixo (figura 3): 

Figura 3: Teoria deDois fatores de Herzberg

                      
Fonte: ROBBINS, Stephen p. Fundamentos do Comportamento Organizacional. São Paulo: Pearson, 2009, p.51

Ainda de acordo com Robbins (2009), Herzberg identificou dois fatores distintos que

devem  ser  considerados  na  motivação  do  colaborador,  são  eles:  os  fatores

higiênicos, relacionados aos fatores determinados pela organização e que fogem do

controle dos funcionários; e os motivacionais, que se referem ao colaborador como

crescimento profissional e carreira. Através desta abordagem é possível entender

que o oposto da satisfação não é a insatisfação. A eliminação dos elementos que

fazem  com  que  os  funcionários  se  tornem  desmotivados,  não  farão

necessariamente, que eles se tornem motivados. 

Assim esta teoria chega à conclusão, de acordo com Robbins (2009, p. 51) que “se

quisermos  motivar  a  força  de  trabalho,  Herzberg  sugere  a  ênfase  nos  fatores

associados aos trabalhos em si  ou a resultados diretos,  como oportunidades de

promoção, de crescimento pessoal, reconhecimento, responsabilidade e realização”.

Os  fatores  que  causam insatisfação,  não  interferem naqueles  que influenciam a

produtividade  e  motivação  dos  colaboradores.  Portanto  os  elementos  que

contribuem para a satisfação estão relacionados à própria tarefa, reconhecimento e

realização.  Já os causadores de insatisfação, são externos que não tem ligação



direta  com  as  ocupações  do  trabalho  em  si,  como  por  exemplo,  relações

interpessoais, condições de trabalho e remuneração.  

2.2.3 Teoria X e Y

Nesta  teoria,  Douglas  McGregor  propôs  duas  visões  sobre  o  ser  humano:  uma

negativa denominada Teoria X e outra positiva chamada de Teoria Y. 

De acordo com Robbins (2009), na Teoria X, acreditava-se que os trabalhadores

possuíssem aversão às responsabilidades do trabalho e, por isso necessitariam de

um  líder  para  supervisionar  as  tarefas  e  gerar  maior  desempenho,  através  de

artifícios motivacionais como elogios e recompensas. Além disto, acreditava-se que

as  necessidades  inferiores  da  pirâmide  de  Maslow dominavam os  indivíduos  e,

assim, a gestão deveria atentar-se para os fatores higiênicos de segurança e os

sociais.  Esta teoria possui quatro premissas básicas que são: os indivíduos não

gostam de trabalhar e tentam evitar ao trabalho; precisam ser coagidos, controlados

ou  ameaçados  para  atingir  metas;  os  funcionários  evitam  responsabilidades  e

buscam orientação formal; colocam segurança acima de todos os fatores.

De acordo com o mesmo autor, a Teoria Y, por sua vez partia da premissa que se as

condições fossem favoráveis, o trabalho seria visto como algo positivo. A Teoria Y

acredita  que  as  necessidades  de  nível  mais  alto  apresentados  na  pirâmide  de

Maslow dominam os indivíduos. Suas quatro premissas são: o indivíduo pode tratar

o trabalho como algo natural; as pessoas demonstrarão autocontrole se estiverem

comprometidas com seus objetivos; na média as pessoas podem aprender a aceitar,

ou até buscar, a responsabilidade; qualquer pessoa pode ter a capacidade de tomar

decisões inovadoras.

Ao  analisar  estas  teorias,  pode-se  perceber  que  na  Teoria  X  os  indivíduos  são

motivados pelo empenho da liderança. Já na Teoria Y, as pessoas são motivadas

pela maior participação nas decisões da organização. 

Conforme afirma Robbins (2009), Douglas McGregor por pensar que as premissas

da Teoria Y são mais válidas em relação às da Teoria  X,  propôs ideias como o

processo de tomada de decisão participativo, tarefas desafiadoras que demandam

responsabilidade e bom relacionamento em grupo. Assim acredita-se que é possível

a maximização da motivação dos funcionários.



2.3 Ações Motivacionais

Segundo  Robbins  (2009),  se  baseando  nas  teorias  motivacionais,  as  empresas

devem implementar programas que proporcionam o aumento da motivação de seus

funcionários, da sua produtividade e de sua satisfação. Assim, algumas propostas de

ações motivacionais, descritas por este autor, são: 

Os  programas  de  reconhecimento  de  funcionários,  que  envolvem  ações  para

maximizar a motivação por meio do reconhecimento, em que o ideal é tornar público

os homenageados e o motivo pelo qual estão sendo reconhecidos. Esta proposta é

considerada de baixo custo e pode ser desenvolvido de forma simples, através de

reuniões  mensais,  jornal  da  empresa,  e-mail  ou  outro  canal  em  que  todos  os

colaboradores tenham acesso. 

Além  disto,  programas  de  envolvimento  dos  funcionários:  é  um  processo

participativo que tem por objetivo envolver o funcionário nas decisões que envolvem

suas  tarefas,  aumentando  sua  autonomia  em  seu  trabalho.  Assim,  o  resultado

esperado  é  que  o  colaborador  se  torne  mais  envolvido  e  comprometido  com a

empresa, sendo mais produtivo e satisfeito com seu emprego. Este programa pode

ser  realizado através de uma gestão participativa,  onde a  tomada de decisão é

coletiva,  por  planos  de  participação  acionária,  em  que  os  funcionários  são

estimulados  a  possuir  ações  da  empresa,  ou  através  da  participação  por

representação,  que  consiste  em  estruturar  um  grupo  de  funcionários  que

representarão os demais nas decisões da organização.

Planejamento  do  trabalho  e  esquemas  flexíveis:  a  proposta  é  introduzir  novas

práticas para execução do trabalho, de forma que se torne mais estimulante. Para

isto, podem ser utilizados alguns métodos como: estabelecer um rodízio de tarefas,

caso o funcionário exerça um trabalho repetitivo, fazer um enriquecimento de tarefas

onde o colaborador tem a oportunidade de executar uma atividade completa em que

aumentará sua responsabilidade, sua liberdade e independência, ou ainda flexibilizar

os horários de trabalho.



Programas  de  remuneração  variável:  a  proposta  é  de  criar  incentivos  onde  o

funcionário pode ter uma parte do salário baseado em seu desempenho individual,

como  por  exemplo,  participação  nos  lucros,  participação  nos  resultados,

remuneração por unidades produzidas entre outros.

Ainda de acordo com Robbins (2009), estes programas não se aplicam da mesma

forma em todas as organizações, cada uma possui suas particularidades e perfis de

funcionários diferentes, que devem ser analisados antes da realização de qualquer

ação motivacional. Entretanto estes programas apresentados podem servir de base

para que outras ações sejam criadas ou adequadas de acordo com a necessidade

identificada, para que assim seja capaz de promover a satisfação do funcionário.

3.  METODOLOGIA

O processo metodológico adotado consistiu em um estudo de caso único, em que a

unidade de análise foi a Associação dos Servidores Municipais da Prefeitura de Belo

Horizonte  (ASSEMP),uma  organização  sem  fins  lucrativos  que  possui  115

colaboradores, e tem por objetivo promover atividades direcionadas para contribuir

com a qualidade de vida do servidor público. 

A pesquisa teve intuito de avaliar as ações motivacionais realizadas pela liderança,

em paralelo com os resultados esperados pela empresa, buscando resposta para o

seguinte questionamento:  quais estratégias têm sido utilizadas para manter a

motivação  do  funcionário  e,  ao  mesmo  tempo,  garantir  o  alcance  dos

resultados para a empresa?

Segundo Vergara (1998), existem dois aspectos básicos para investigação: quanto

aos fins e quanto aos meios.  Quanto aos fins,  esta pesquisa se classifica como

descritiva  e  explicativa.  De  acordo  com  a  autora,  a  pesquisa  descritiva  expõe

características  de  um  fenômeno  e  serve  de  base  para  explicação  do  fato.  A

investigação explicativa,  por  sua vez,  tem o  propósito  de  justificar  os  motivos  e

esclarecer os fatores que contribuíram para que determinado fenômeno ocorresse.

Desta forma, este estudo se justifica a partir destes critérios, uma vez que foram

exploradas as estratégias de motivação possivelmente existentes  na empresa e,



posteriormente, analisou-se se os resultados que a empresa esperava alcançar com

sua aplicação foram obtidos. 

Quanto aos meios, adotou-se o estudo de caso, uma vez, que este se caracteriza

como um método abrangente,  que  permite  focar  um acontecimento  inserido  em

determinado contexto, de modo que possa ser analisado com profundidade (YIN,

2005). 

Perante  a  problemática  apresentada,  foi  utilizada  a  perspectiva  qualitativa  para

coleta dos dados. De acordo com Richardson (1989), a pesquisa qualitativa trata de

uma busca pela compreensão detalhada da descrição do fenômeno, apresentado

pela perspectiva do entrevistado. Este tipo de pesquisa não visa enumerar ou medir

os fatores estudados e não emprega instrumentos estatísticos na análise de dados,

buscando avaliar, em profundidade, a opinião do participante.

A pesquisa  foi  realizada  por  meio  de  entrevista  semi-estruturada  com  três  dos

gestores da organização, sendo um do administrativo, outro da comunicação e um

do financeiro,  com perguntas  em sequência  pré-determinadas,  mas,  com ampla

liberdade de resposta. A escolha pelo corpo gerencial da empresa se deve ao fato

de  que  é  neste  nível  que  acontecem  os  planejamentos  de  resultados  e  a

administração da equipe de colaboradores para  o alcance das metas aspiradas.

Além destes,  também foram entrevistados  três  funcionários  da  organização,  um

representante de cada setor, pois nesta perspectiva seria possível avaliar como os

colaboradores recebem e avaliam as ações motivacionais planejadas.

Levando em conta  estes  métodos,  por  fim foi  realizada uma análise  dos dados

obtidos, onde foi utilizado o método de análise de conteúdo, que segundo Roesch

(2005) se trata de uma série de procedimentos para levantar deduções válidas a

partir de um texto.

4. ESTUDO DE CASO

Conforme Marconi  e  Lakatos (2011),  o  estudo de caso é determinado como um

levantamento profundo de informações sobre determinado caso em seus diversos



aspectos, sendo limitado, pois se restringe ao caso que se estuda não podendo ser

generalizado.  Desta  forma,  para  elaboração  deste  artigo  o  objeto  estudado  foi

aempresa ASSEMP, onde ocorreram todas as pesquisas.  

4.1ASSEMP

A Associação dos Servidores Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte – ASSEMP

é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1º de março de 1958, tendo entre

seus fundadores as lideranças municipais que lutavam pelos direitos dos servidores

públicos, tanto ativos quanto aposentados.

A ASSEMP conta atualmente com 106 funcionários para atender aos seus 14 mil

associados, com o propósito, hoje mais amplo, de promover além dos direitos, maior

qualidade de vida para este público, tendo sempre em mente seu lema “acima de

tudo, a fraternidade”. 

Sua  sede  está  localizada  na  Rua  da  Bahia,  1033,  Centro  –  BH MG,  onde  sua

estrutura se divide em quatro setores principais sendo: núcleo de atividades sociais

e culturais, jurídico, administrativo e comunicação, onde seus diversos benefícios e

atividades são oferecidos. Dentre os principais podem ser citados: planos de saúde,

empréstimos, dança de salão, yoga integral, Grupo de vivência-terapia, acupuntura,

artes plásticas, oficina de memória, assistência psicológica, podologia, reeducação

postural  e  alongamento,  serviço  jurídico,  auxílio  funeral,  biblioteca,  assistência

social,  Terraço  ASSEMP,  entre  outros  serviços  e  parcerias  com  empresas,  que

podem integrar seus serviços com este mesmo pensamento. 

5. ANÁLISE DOS DADOS

Como referido na metodologia, para coleta dos dados foram realizadas entrevistas

individuais com três gerentes da empresa e com três funcionários, onde buscou-se

respeitar a diversidade de setores, sexo e tempo de empresa. As entrevistas tiveram

25 minutos, em média, de duração, foram gravadas e posteriormente transcritas,

para somente então serem analisadas.



A análise que se segue está organizada de acordo com os blocos do roteiro de

entrevista, que se encontram em anexo (Anexos I e II), em que os temas foram:

identificação  do  entrevistado,  questões  gerais  sobre  a  empresa,  liderança  e

motivação.

5.1 ENTREVISTA COM A GERÊNCIA

5.1.1 Identificação dos entrevistados

Nesta etapa foram apurados dados como a faixa etária, a formação, o tempo de

empresa e o cargo que cada um possui. No grupo da gerência da organização, a

primeira entrevistada foi do setor administrativo, que tem 52 anos de idade, possui

curso superior em Administração, tem 28 anos de ASSEMP e está há sete anos com

o cargo de gerência. O segundo foi do setor de Comunicação, com 44 anos, possui

curso superior em Comunicação Social, está na empresa há 13 anos e no cargo de

gerência há um ano. O terceiro líder entrevistado foi do setor financeiro, que tem 45

anos, é formado em Administração de Empresas, está a oito anos na organização e

no cargo de gerência há três. 

Quando questionados sobre sua trajetória antes de se tornarem colaboradores da

ASSEMP  e  como  alcançaram  o  cargo  de  gerência,  todos  afirmaram  que  já

trabalharam em diversas  empresas  com cargos  diferentes,  mas  que  esta  era  a

primeira  ocupação  como  gestor,  afirmaram  ter  começado  no  operacional  até

chegarem neste nível.

5.1.2 Empresa

Nesta  fase,  a  liderança  foi  abordada  com  questões  sobre  os  objetivos  da

organização  e  se  estes  são  alcançados.  A  primeira  entrevistada,  do  setor

administrativo, afirmou que como a empresa se trata na verdade de uma associação

sem fins lucrativos, os objetivos são de manter os associados já existentes, buscar

novos e que a meta é de chegar em 16 mil associados. Além disso, a organização

pretende  aumentar  o  número  de  convênios  e  parcerias  que  sejam  capazes  de



atender as pessoas em regiões estratégicas com serviços semelhantes aos que são

oferecidos na associação. Ela afirmou ainda que a empresa está no caminho para

alcançar suas metas. 

O  segundo  líder,  do  setor  de  comunicação,  afirmou  também  que  a  meta  da

organização  é  manter  os  associados  já  existentes,  buscar  novos,  aumentar  as

parcerias e convênios, para atender as necessidades de associados que moram em

outras regiões e que não tem condições de ir até a sede onde são promovidas as

atividades.

“O  objetivo  é  sempre  trazer  meios  e  modos  pra  atender  os
associados,  este  é  o  objetivo.  Precisamos  manter  o  que  tem  e
estender  estes  benefícios.  Nós  temos  um  desafio  grande  na
associação hoje que é atender o público que fica nas regiões mais
longes do centro,  nossa meta é buscar dentro das parcerias com
subsídio serviços que atendam esse público mais próximo de onde
eles  moram,  as  pessoas  não  têm  mais  condições  de  tá  se
deslocando para vir até a associação, nós temos que dar um jeito de
ir mais próximo deles”. (Gestor de comunicação ASSEMP)

Ele também afirmou que a empresa vem conseguindo atingir suas metas, e que hoje

já são cinco parceiras que atendem em regiões diferentes. 

O terceiro entrevistado, gestor do setor financeiro, possui a mesma visão quanto aos

objetivos da organização, afirmou que têm ocorrido avanços consideráveis e que a

empresa vem conseguindo alcançar suas metas.

Quando  questionados  sobre  a  qual  fator  eles  atribuem  este  alcance  de  metas,

realizações  e  avanços  da  empresa,  todos  os  gestores  afirmaram  que  além  da

diretoria  ser  competente,  a  associação  conta  com  profissionais  dedicados  ao

propósito da organização.

5.1.3 Liderança

Nas perguntas  relacionadas à  liderança,  os  gestores  foram abordados  com três

perguntas. Quando questionados sobre a integração das equipes, os três líderes

entrevistados responderam que as equipes têm seus objetivos integrados, porém é



necessário que ainda ocorra melhorias. Em relação à forma que são repassados

para os colaboradores, os objetivos que a empresa busca alcançar, todos afirmaram

que ocorre um treinamento para apresentação da empresa assim que o funcionário

é contratado e que este tipo de informação é repassada neste momento. 

 Ao perguntar sobre a frequência em que são realizadas reuniões para alinhamento

dos  objetivos  da  empresa  com  os  funcionários,  apenas  o  gestor  da  área  de

comunicação  afirmou  fazer  reuniões  uma vez  por  mês,  os  outros  dois  gestores

informaram  que  só  realizam  esta  ação  quando  realmente  necessário.  O  gestor

financeiro disse:

“Bom, eu particularmente não sou de fazer muita reunião não, a não
ser quando tem alguma coisa nova né eu chamo comunico a todos,
por e-mail ou verbalmente e as questões pontuais eu vou resolvendo
à medida que eu vou... eu sou muito observador, eu vou vendo as
coisas e vou chamando cada pessoa, se eu ver algo positivo ou algo
negativo,  e  proponho  questões  de  mudança  na  hora”  (Gerente
Financeiro ASSEMP)

Neste ponto, todos afirmaram que as reuniões são setoriais e que é raro acontecer

com todas as equipes juntas,  porém a liderança se reúne semanalmente com a

presidência para tratar de questões gerais da empresa. 

5.1.4 Motivação

Na liderança, os gestores consideraram que os funcionários trabalham motivados e

que sentem prazer em realizar suas tarefas. Quando questionados em relação a as

ações de motivação, todos afirmaram que os fatores motivacionais da empresa são

os benefícios oferecidos, como os recessos, plano de saúde e as próprias atividades

promovidas  para  qualidade  de  vida.  Além  disto,  o  gestor  de  comunicação

acrescentou  que  busca  sempre  mostrar  para  seus  colaboradores,  como  o  seu

trabalho é importante para a organização e que também acredita que o feedback

feito com sua equipe contribui para motivá-los. 

O gerente financeiro colocou que motivação não é apenas em relação ao salário e

por isso busca sempre tratar seus funcionários com educação mesmo em situações



em que seja necessário apresentar um ponto em que sejam necessárias melhorias,

e que procura promover sempre o respeito entre sua equipe, pois, acredita que este

fator também motiva as pessoas em prosseguir com suas tarefas. 

“O mais importante é tratar o ser humano como ser humano.
Motivação não é só dinheiro, então eu procuro ser paciente,
quando  a  pessoa  erra,  eu  procuro  chamar  a  atenção  com
serenidade sem levantar a voz, assim, eu respeito às pessoas.
Eu sinto o retorno da motivação, eu só tenho a agradecer a
Deus  pela  equipe  que  eu  tenho”  (Gerente  Financeiro
ASSEMP).

Quando  questionados  a  respeito  de  como  eles  percebem  que  as  ações

motivacionais surgiram efeito, todos responderam que é pelo empenho que cada um

coloca  em sua  tarefa,  e  que  já  tiveram vários  estagiários  e  ex-funcionários  que

entraram em contato para verificar a possibilidade de retornarem como funcionários. 

A liderança foi abordada também com as necessidades da pirâmide de Maslow, e foi

solicitado que eles apontassem quais delas são supridas na empresa.  Todos os

gestores afirmaram que o nível da pirâmide que não é satisfeito é a auto-realização,

pois, nem todos os níveis da organização participam do processo de decisão do seu

setor. A gerente administrativa afirmou ainda, que a questão da estima talvez não

seja  bem realizada,  ela  colocou  que  reconhece  o  esforço  de  seus  funcionários,

porém existe falha ao demonstrar isso para eles.

Por fim foi perguntado se existia algo que não foi questionado, mas que gostaria de

acrescentar, e todos os gestores afirmaram que não. 

5.2 ENTREVISTA COM OS COLABORADORES

5.2.1 Identificação

No grupo de funcionários que participaram da pesquisa, a primeira entrevistada foi

do setor administrativo, que possui o cargo de consultora de relacionamento, tem 29

anos de idade,  é  formada em Serviço  Social,  possui  pós-graduação na área de

educação ambiental, está há três anos e oito meses na empresa e já ocupou dois



cargos. O segundo entrevistado foi do setor financeiro, que tem 21 anos, ocupa o

cargo de auxiliar financeiro, é colaborador há três anos na empresa, onde já ocupou

dois cargos, e atualmente possui curso superior em Administração de empresas em

andamento. A terceira entrevistada é bibliotecária,  tem 26 anos de idade, possui

curso  superior  em Biblioteconomia,  está  na  organização  há  dois  anos  e  quatro

meses e já ocupou dois cargos. 

Todos os colaboradores afirmaram já ter trabalhado em pelo menos uma empresa, a

terceira entrevistada colocou também, que já trabalhou na ASSEMP duas vezes,

entrou como estagiária, saiu quando seu contrato venceu e retornou quando surgiu

uma oportunidade como bibliotecária efetiva. 

Quando questionados sobre as diferenças entre a atual empresa em que trabalham

e as que já trabalharam, o fator que apareceu na fala de todos os entrevistados foi o

ambiente de trabalho tranquilo que a empresa oferece.

5.2.2 Empresa

Os colaboradores foram questionados nesta fase, sobre o seu conhecimento quanto

aos  objetivos  da  empresa,  onde  todos  responderam  que  possuem  este

conhecimento e apresentaram respostas como o aumento do número de associados

e uma abrangência maior em relação aos convênios oferecidos.

Nesta  etapa,  ocorreu  também  o  questionamento  sobre  a  percepção  que  cada

colaborador tem em relação aos programas que a empresa promove voltados ao

crescimento profissional de seus funcionários. Mais uma vez de forma unânime, as

respostas  foram  positivas,  que  a  organização  se  preocupa  com  esta  questão,

através dos treinamentos,  benefícios que a empresa oferece e workshops sobre

assuntos diversos.

5.2.3 Liderança

Quando  questionados  sobre  a  liderança,  os  funcionários  foram  abordados  com

relação à integração dos setores e apenas a colaboradora da biblioteca acredita que



as  equipes  trabalham  de  forma  integrada.  Os  entrevistados  dos  departamentos

financeiros e administrativos, disseram que não é tão evidente esta integração. 

“Eu sinto que ainda tem muita coisa que ainda não se encaixa de um
setor para o outro e às vezes as informações não chegam claras da
mesma  forma  em  todos  os  setores”  (Colaborador  do  setor
financeiro).

Em relação ao suporte que a liderança oferece para realização das tarefas, todos os

três  funcionários  disseram  que  sim,  os  líderes  contribuem  para  a  execução  do

trabalho e que ainda estão abertos para sugestões e opiniões dos colaboradores.

Eles  foram questionados  também,  se  consideram informados  sobre  os  objetivos

esperados através do seu trabalho, e mais uma vez todos responderam que sim e

que ficam sabendo através de seus superiores.

5.2.4 Motivação

Os colaboradores, em relação à motivação foram questionados a respeito do que os

motivam  a  permanecer  na  empresa.  A  entrevistada  do  setor  administrativo,

respondeu que por  se  tratar  de  uma associação,  são  oferecidos benefícios  que

outras  empresas  do  mercado  não  possuem  além  da  organização  ter  baixa

rotatividade de funcionários. 

“Para quem precisa estudar e trabalhar, os recessos, feriados
prolongados e o fato de não abrir no fim de semana contribui
bastante,  então quando eu estudava isso era um ponto que
ajudava muito” (Colaboradora do setor administrativo).

O segundo entrevistado colocou que a empresa reconhece o seu trabalho e que

depositam credibilidade. 

“O gerente não fica em cima olhando se estamos fazendo o
serviço,  claro  que  ele  acompanha,  mas  não  de  uma  forma
negativa.  Ele  acredita  que  o  serviço  será  feito  e  pronto”
(Colaborador do setor financeiro).

A terceira entrevistada colocou que a empresa possui uma estrutura sólida e que o

ambiente de trabalho é agradável. 

Foi  perguntado em seguida, se as ações de motivação utilizadas são eficazes e

apenas  o  colaborador  do  setor  financeiro  declarou  que  não.  Porém  todos



responderam que sentem reconhecimento pelo seu trabalho e que estão satisfeitos

com as condições oferecidas para realização de suas tarefas. 

O próximo questionamento entrou em questão se os colaboradores acreditam que

vão conseguir  atingir  seus objetivos  profissionais nesta empresa,  e  neste  ponto,

apenas a entrevistada do setor da biblioteca, afirmou que até o momento tem se

realizado profissionalmente.

“Não  acredito  que  aqui  vou  conseguir  me  realizar
profissionalmente, o que eu faço foge muito da minha área de
formação” (Colaboradora do setor administrativo).

“Me sinto realizado para o momento, mas, não quero parar por
aqui  nesta  função  e  também  não  vejo  outra  forma  de
crescimento” (Colaborador do setor financeiro).

“Até o momento tenho realizado meus objetivos profissionais
nesta empresa, mas acredito que os objetivos vão mudando, à
medida  que  uns  são  alcançados  surgem  outros  e  não  é
possível prever se sempre vai ter condições de desenvolvê-los
neste local” (Colaboradora setor biblioteca)

Por último foi questionado se existia algo que não foi perguntado, mas que gostaria

de expor, e todos os entrevistados afirmaram que não. 

5.3 ANÁLISE

Através  dos  dados  obtidos,  é  notório  que,  tanto  a  liderança  quanto  os  demais

colaboradores, têm pelo menos dois anos na organização e já ocuparam mais de um

cargo. Assim pode ser avaliado que a empresa oferece oportunidade de crescimento

para seus funcionários e que pelo período de tempo que trabalham na organização,

esta não possui um grande índice de rotatividade.

Sob a luz da teoria da Hierarquia das Necessidades de Abraham Maslow, de acordo

com  Chiavenato  (1997),  o  segundo  nível  da  pirâmide,  o  da  necessidade  de

segurança,  é  o da busca por  estabilidade.  Esta necessidade pode ser  satisfeita,

quando a empresa proporciona condições em que o funcionário sinta seu emprego

assegurado,  onde  as  decisões  são  coerentes  e  claras,  e  as  regras  são  bem

explícitas, para que tenham certeza de que não ocorrerão práticas inconsistentes ou



atos  irregulares.  Assim,  como a ASSEMP possui  nível  de  rotatividade baixa  dos

funcionários, a necessidade de segurança é suprida no aspecto da estabilidade que

o colaborador possui em seu emprego, o que contribui para a sua motivação.

Em relação à satisfação das necessidades, de acordo com as repostas da liderança,

a  empresa  ainda  caminha  para  chegar  à  satisfação  dos  níveis  mais  altos  da

pirâmide  da  Hierarquia  das  Necessidades  de  Maslow.  O  que  faz  com  que  os

funcionários  acreditem  que  não  seja  possível  a  realização  de  seus  objetivos

profissionais. 

De  acordo  com  Chiavenato  (1997)  no  quarto  nível  apresentado  encontra-se  a

estima,  que  está  relacionada  com  a  autoconfiança,  status e  prestígio.  A  sua

insatisfação pode criar sentimento de inferioridade e desânimo. Sua satisfação pode

ocorrer  por  meio  de  promoções  e  reconhecimento.  No  nível  mais  elevado  da

pirâmide estão as necessidades de autorrealização que faz com que as pessoas

desenvolvam o seu potencial e coloquem em prática suas habilidades. A realização

desta  necessidade  pode  ocorrer  dentro  das  organizações  pela  participação  nas

decisões e por meio de um trabalho criativo e desafiante. Robbins (2009, p.  51)

acrescenta que “se quisermos motivar a força de trabalho, Herzberg sugere a ênfase

nos  fatores  associados  aos  trabalhos  em  si  ou  a  resultados  diretos,  como

oportunidades  de  promoção,  de  crescimento  pessoal,  reconhecimento,

responsabilidade e realização”. 

Sobre a motivação, através dos depoimentos apresentados, é possível  identificar

que  as  ações  motivacionais  já  utilizadas  pela  gerência,  fazem  com  que  os

colaboradores tenham motivos para permanecerem na organização, além de fazer

com que eles se sintam reconhecidos pelo seu trabalho. De acordo com Robbins

(2009),  algumas  propostas  de  ações  motivacionais  são:  Programas  de

reconhecimento  de  funcionários,  programas  de  envolvimento  dos  funcionários,

planejamento  do  trabalho  e  esquemas  flexíveis  e  programas  de  remuneração

variável.  Ao  analisar  as  falas  dos  gestores,  é  perceptível  que  não  existe  um

aprofundamento dentro destas ações, e que cada líder utiliza um método diferente

com sua equipe, contudo, os funcionários ainda têm opiniões positivas dentro deste

aspecto.  



Em relação ao conhecimento sobre as metas da empresa, através das entrevistas

com gestores  e  colaboradores,  de  forma geral,  é  possível  perceber  que o  nível

estratégico  da  empresa,  tem  os  objetivos  da  organização  bem  definidos  e  que

conseguem passar  esta  informação  para  seus  funcionários,  visto  que  ao  serem

questionados sobre o assunto, todas as respostas foram coerentes em relação as

que foram obtidas nas entrevistas com a liderança, o que pode ser um dos fatores

que contribuem para que os objetivos da empresa sejam alcançados e justifica o fato

da liderança afirmar que até o momento a ASSEMP conseguiu atingir suas metas.  

Entretanto, sobre a integração das equipes, é notório que existem divergências entre

a percepção da liderança em relação a do colaborador.  A gerência acredita  que

embora seja necessário  que ocorram melhorias,  de forma geral,  as equipes são

integradas. Porém, para os funcionários que vivenciam as atividades diárias entre

setores, a visão é de que esta integração não fica evidente, pois, as informações

nem sempre são repassadas da mesma forma entre os departamentos, o que faz

com que  as  tarefas  sejam realizadas  com referências  distintas.  De  acordo  com

Jordão (2004), é preciso que os objetivos dentro das equipes sejam integrados e

para isto é necessário que alguém desenvolva estratégias para que as ações sejam

executadas de forma comum, além de preservar a motivação no grupo e assim seja

possível chegar à vitória. 

A causa desta falta de integração pode ser reflexo da falta de reuniões com todos os

setores, pois, como respondido pela liderança, as reuniões são feitas setorialmente

e que são raros os momentos em que todas as equipes se unem para discussões. 

Jordão (2004) também afirma que, o que faz uma organização se diferenciar das

outras, são as pessoas e a forma que estas pessoas são lideradas, pois, os demais

recursos como tecnologias, sistemas, políticas de preço, entre outras, podem ser

praticamente  os  mesmos.  Por  isso,  o  líder  precisa  utilizar  estratégias  para  que

consiga direcionar as pessoas e seus comportamentos, para que se realize o que

precisa ser feito.

Visto que os funcionários afirmaram que a empresa promove ações que contribuem

para o seu crescimento profissional e que em depoimento, os gestores garantiram

que se preocupam com o bem estar dos membros de sua equipe além do fato de



reconhecerem  que  os  colaboradores  são  imprescindíveis  para  o  sucesso  da

empresa, é possível avaliar que a organização busca se diferenciar das outras neste

aspecto  e  que  reconhece  a  necessidade  e  importância  de  seu  pessoal  para  o

alcance dos objetivos. 

6. CONCLUSÃO

A realização do artigo, contribuiu para agregar conhecimento em relação à forma

como o líder pode trabalhar a motivação dentro da organização de forma eficaz,

além de identificar a importância do tema e seus benefícios dentro da empresa.

Com o  estudo  é  possível  perceber  que  na  prática,  o  processo  de  motivação  é

complexo. Cada pessoa possui um fator motivacional distinto e que se modifica de

acordo com suas necessidades no de correr do tempo assim, o papel da liderança é

identificar estes perfis e traçar ações motivacionais capazes de obter resultados e

impactar de forma positiva no objetivo da organização. Desta forma, é importante

também, que os líderes tenham os objetivos organizacionais claros, para que as

equipes se integrem e trabalhem com direcionamento para o mesmo foco. 

Através da pesquisa realizada na ASSEMP, é notório que ainda existe a necessidade

de aperfeiçoar a integração entre os setores uma vez, que os líderes trabalham de

forma individual com suas equipes, além de melhorar o processo de motivação em

relação  aos  níveis  mais  altos  apresentados  na  pirâmide  da  Hierarquia  das

Necessidades  de  Abraham  Maslow.  Entretanto,  de  acordo  com  as  informações

apuradas  em  entrevista  com  os  colaboradores,  é  possível  identificar  que  eles

reconhecem as ações já realizadas e que estas práticas motivacionais são fatores

que contribuem para  a  permanência  destes  na  organização  e  no emprenho  em

relação à execução de suas atividades.

Diante da apresentação teórica, pesquisa e análise, apresentadas no decorrer do

artigo, é possível responder a pergunta inicial: “Quais estratégias têm sido utilizadas

para manter a motivação do funcionário e, ao mesmo tempo garantir o alcance de

resultados para empresa?”



A ASSEMP possui como lema a fraternidade. Diante disto, a empresa procura ser

humana com seus funcionários buscando entender suas necessidades e traçar suas

estratégias  de  motivação  voltadas  a  isto.  Assim,  pode  ser  apontado  como  as

principais  estratégias  de  motivação  utilizadas  na  empresa  alinhadas  com  seu

objetivo  organizacional:  períodos  de  recesso  no  decorrer  do  ano  para  que  o

colaborador tenha maior tempo de descanso uma vez que a maior parte do pessoal

trabalha com atendimento ao público; permitir o acesso do funcionário as atividades

voltadas à qualidade de vida que também são oferecidas para os funcionários, pois

assim o colaborador se sente tão importante para a empresa quanto o cliente; e

manter uma relação de igualdade e respeito com os colaboradores.

Através destas práticas, a organização pretende alinhar seu lema de fraternidade

com suas relações entre os funcionários, para que estes consigam transmitir este

propósito ao cliente e assim, alcançar o objetivo geral da organização de alcançar

um maior número de associados e oferecer serviços de qualidade que atendam suas

necessidades.   
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ANEXO 1

Entrevista com Gerentes da ASSEMP

DESCRIÇÃO DO ENTREVISTADO

1. Qual a sua idade?
2. Qual a sua formação?



3. Há quanto tempo o Sr (ª) é colaborador da ASSEMP?
4. Há quanto tempo possui cargo na Gerência? Como chegou a este cargo?
5. Como foi sua trajetória profissional antes de se tornar colaborador da ASSEMP?

EMPRESA

6. Quais objetivos de a empresa busca alcançar? Existe um plano de metas?
7. A empresa, de forma geral, consegue atingir seus objetivos? Se sim, a que você 

atribui esse alcance? 

LIDERANÇA

8. O Sr (ª) considera que as equipes da empresa são integradas? Se sim, como isto

acontece?
9. Como são repassados para os funcionários os objetivos que a empresa busca 

alcançar?
10.São realizadas reuniões com os funcionários para alinhamento dos objetivos da 

empresa? Com qual frequência?

MOTIVAÇÃO

11.  O que você define para si, como gestor, ao pensar em motivação no ambiente 

de trabalho?
12.Quais ações o senhor (a) utiliza para motivar sua equipe?
13.Como o Sr(ª) percebe que sua ação impactou positivamente na motivação de sua

equipe?
14.O Sr (ª) avalia sua equipe como motivados? Por quê?
15.Entre as necessidades listadas abaixo, qual o Sr(ª) considera que são supridas 

na empresa?

-  Fisiológicas  (necessidades  corporais  como  fome  e  abrigo):  podem  ser

supridasatravés de intervalos de descanso e horários de trabalho flexíveis.

-  Segurança (inclui  proteção física e mental):  nas empresas podem ser  supridas

quando as decisões e metas são claras para seus funcionários 

- Sociais: desenvolvimento de trabalho em equipe

- Estima: reconhecimento do funcionário

- Auto-realização: participação no processo de decisão da empresa



16. Existe algo que não perguntei e você gostaria de dizer?

ANEXO 2

Entrevista com colaboradores da ASSEMP

DESCRIÇÃO DO ENTREVISTADO

1. Qual a sua idade?
2. Antes de trabalhar nesta empresa, você trabalhou em outra? Quais as principais

diferenças entre a outra e essa experiência?
3. Há quanto tempo você é funcionário da ASSEMP?
4. Qual a sua escolaridade?
5. Quantos cargos você já ocupou na empresa?

EMPRESA

6. Você  tem  conhecimento  dos  objetivos  que  a  empresa  pretende  alcançar
futuramente?

7. A empresa proporciona algum programa que contribua para o seu crescimento
profissional? Qual?

LIDERANÇA



8. Você se considera informado em relação aos objetivos esperados pela empresa

por meio do seu trabalho? Se sim, como teve acesso a eles? 

9.De que forma seu líder contribui para realização de seu trabalho?

10. Você considera que as equipes da empresa são integradas?

MOTIVAÇÃO

11. Quais os principais fatores te motivam a permanecer na ASSEMP?

12. Quais ações de motivação são utilizadas pela empresa? Você acha que são 
eficazes?  Por quê?

13. Você sente que seu trabalho é reconhecido? Por quê?

14. Você acredita que nesta empresa você tem condições de atingir seus objetivos 
profissionais?

15. Existe algo que não perguntei e você gostaria de dizer?


