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RESUMO 

 
De acordo com o tema, este artigo analisou o nível de satisfação dos funcionários de 
uma escola de inglês, o círculo de convivência, a relação entre colaboradores e 
gestores e o estado atual de motivação no trabalho, empregando, as teorias da 
gestão de pessoas no que diz respeito ao tema em questão. A partir da análise do 
tema e do problema de pesquisa apresentados, optou-se por uma metodologia de 
estudo bibliográfica e estudo de caso quanto aos meios. Quanto aos fins, por sua 
vez, adotou-se a metodologia descritiva de natureza qualitativa e quantitativa. Os 
resultados alcançados nesta pesquisa foram gerados através da análise de dados 
coletados por meio de questionário aplicado aos funcionários e entrevista 
direcionada às gestoras. Concluiu-se que, de modo geral, a maior parte dos 
colaboradores encontram-se satisfeitos, carecendo, porém, a empresa, de 
estratégias específicas voltadas para a valorização individual e para uma melhor 
comunicação dentro da mesma.   
 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Satisfação dos Funcionários; Motivação no 

Trabalho; Valorização Individual. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, um dos grandes desafios dos gestores nas organizações é gerir 

negócios que possam ir além de resultados e lucros. Esta evolução não acontece 

apenas em relação aos setores de trabalho e às atividades desempenhadas em si, 

mas também na gestão que valoriza os colaboradores da empresa. As organizações 

que conquistam o sucesso são aquelas que valorizam a qualidade dos trabalhos e 

apresentam ações voltadas para a motivação e satisfação de seus colaboradores. 
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Na Era da Informação, o conhecimento passa a ser um recurso dos mais 

importantes das organizações. Logo, preparar seus funcionários para desenvolver 

habilidades, conhecimentos, padronização de tarefas e até mesmo mudar o 

comportamento, com o objetivo de aumentar o desempenho profissional e 

motivacional do colaborador, torna-se essencial. 

 

O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo geral identificar o grau de 

satisfação dos colaboradores de uma escola de inglês em relação ao trabalho. Os 

objetivos específicos foram: analisar o círculo de convivência, verificar a relação 

entre colaboradores e gestores, bem como analisar o atual estado de motivação no 

trabalho, no intuito de verificar se a empresa possui estratégias de valorização, e se 

essas funcionam de forma satisfatória. 

 

Portanto, este estudo buscou responder o seguinte problema de pesquisa: Qual é o 

nível de satisfação dos colaboradores em relação ao seu trabalho em uma escola de 

inglês? 

 

As empresas precisam estar cada vez mais atentas para que consigam alcançar o 

sucesso competitivo. Existem teorias que demonstram o quão importante é, para a 

saúde de uma organização, fazer com que seus funcionários se sintam importantes 

no que se refere ao seu funcionamento, trazendo assim, satisfação na realização do 

trabalho. 

 

Os gestores enfrentam um grande desafio relacionado à desvalorização de seus 

funcionários, visto que, o diferencial da empresa está relacionado às pessoas, que 

criam, planejam e executam os seus produtos e serviços. É essencial que a 

empresa possua estratégias voltadas para a valorização dos colaboradores. 

(TRINDADE; SANTOS; CAVALCANTI, 2007) 

 

Para que os colaboradores não se sintam desmotivados para o trabalho, o que 

geraria insatisfação, eles precisam sentir que são importantes ativos, ou seja, 

valorizados enquanto capital intelectual e verdadeiros geradores de recursos para a 

empresa. Sentindo-se assim, então, membro de grande valor, essencial para a 

concretização do processo, bem como para a satisfação do cliente. 
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A presente pesquisa é de grande importância para os pesquisadores e profissionais 

da área de administração, uma vez que, para se conseguir atingir uma maior 

vantagem competitiva perante o mercado, é fundamental que haja a realização de 

uma gestão de pessoas de forma eficiente e eficaz. Mas conseguir manter todos os 

colaboradores, de diferentes áreas de uma empresa, satisfeitos com o seu trabalho, 

é o grande desafio para o gestor da atualidade.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

As empresas são compostas por pessoas, e estas devem trabalhar em conjunto 

para alcançar os objetivos propostos pela organização. Para isso, existe a gestão de 

pessoas ou a administração de recursos humanos (ARH), que é a área que tem 

como objetivo tratar de todo o processo de captação, desenvolvimento, avaliação, 

remuneração das pessoas, e ainda, de lidar com as relações de trabalho, com a 

saúde e a segurança e com as preocupações sobre o senso de justiça. (DESSLER, 

2014) 

 

Assim, entende-se que, a gestão de pessoas tem como objetivo agregar valor ao 

processo de gerenciamento de funcionário, em busca da conquista de um bem-estar 

coletivo dentro das organizações, com a valorização do fator humano.  

 

A gestão de pessoas pode ser considerada uma descoberta da importância de uma 

organização dar relevância ao seu fator humano, tendo como intuito proporcionar 

harmonia entre capital e trabalho. Constituindo assim, um processo de integração de 

pessoas em uma situação de trabalho, de modo a conseguir fazer com que as 

pessoas colaborem com a empresa, e ao mesmo tempo, encontrem satisfação de 

suas necessidades sociais e psicológicas. (GIL, 2001) 
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Autores destacam a importância do tema de gestão de pessoas. 

 
Primeiro, porque é no interior das empresas que passamos a maior parte de 
nossas vidas. Segundo, porque as empresas podem ser tudo, mas nada 
serão se não houver pessoas a definir lhes a visão e o propósito, a escolher 
estruturas e estratégias, a realizar esforços de marketing, a administrar 
recursos financeiros, a estabelecer metas de produção, a definir preços e 
tantas outras decisões e ações (VERGARA, 2000, p. 9)  

 

Uma vez que, as pessoas são de grande valia para as empresas, é necessário que 

as mesmas sejam corretamente selecionadas, de acordo com suas capacidades, 

para execução das funções para as quais serão designadas.  

 

Lacombe (2012, p.18) enfatiza a grande importância para a organização conseguir 

“selecionar, formar, integrar e aperfeiçoar um grupo de pessoas para trabalhar numa 

empresa como uma verdadeira equipe, com objetivos definidos, fazendo com que 

cada membro conheça o seu papel, coopere com os demais e vista a camisa”. 

 

A partir de uma boa seleção de pessoas, e um treinamento adequado, a empresa 

pode conseguir evitar alguns erros indesejáveis. 

 

É importante para os gerentes que haja a administração de recursos humanos, para 

que se consiga evitar alguns erros que os gestores não querem cometer, como por 

exemplo, possuir funcionários que não desempenham o seu melhor, contratar uma 

pessoa errada para determinada função, ter um alto nível de rotatividade de 

funcionários, ou até mesmo, por falta de treinamento, ter baixa eficácia. (DESSLER, 

2014) 

 

Chiavenato (2014, p. 457) diz que o trabalho da gestão de pessoas vai além de 

“cuidar dos processos de agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e 

monitorar talentos”, bem como de “servir de assessoria, apoio e retaguarda como 

parceria para que os gerentes possam trabalhar como gestores de pessoas”. A 

gestão de pessoas deve estar focada na organização, reconhecendo-a como um 

sistema integrado, e ainda, assegurar para que ela consiga alcançar o sucesso nos 

seus negócios. 
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É de grande valia para as organizações, que os objetivos e metas estejam claros 

para todos os membros, pois assim, os colaboradores se sentem valorizados e 

envolvidos nos processos decisórios da empresa. 

 

Não basta apenas que os dirigentes saibam qual é a visão, missão, objetivos, metas, 

estruturas, tecnologias e estratégias da empresa, se essas não forem 

compartilhados também para todos os outros componentes. Todos precisam saber, 

onde a empresa quer chegar, o futuro que os líderes desejam construir juntamente 

com os seus liderados, bem como a sua missão, ou seu propósito, que é o que 

justifica sua existência e ainda indica como a visão foi construída, com os objetivos e 

metas estabelecidos, e as tecnologias, estratégias e estruturas traçadas. Com esse 

compartilhamento, a empresa permite que se formem novos líderes, alcançando 

assim o tão desejado comprometimento das pessoas. (VERGARA, 2000) 

 

Através desse comprometimento das pessoas, a tendência de conseguir um melhor 

comportamento é muito maior do que as empresas que não possuem uma gestão de 

pessoas eficiente, que se inicia desde o recrutamento, até a formação de novos 

líderes.   

 

As empresas precisam ter políticas e atividades de administração de recursos 

humanos que estejam relacionadas com os seus objetivos estratégicos gerais. Ou 

seja, possuir políticas e práticas de recursos humanos que estimulem a produção de 

competências e de comportamentos dos funcionários que estejam de acordo com o 

que a empresa precisa para atingir os seus objetivos estratégicos, através da 

combinação certa de recrutamento, seleção e treinamento. (DESSLER, 2014) 

 

2.2 O PAPEL DAS PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

O ser humano é um ser que necessita conviver com a sociedade. Esse convívio 

gera diversas variáveis que formam o comportamento do homem. Essas variáveis 

por sua vez, podem estar relacionadas tanto aos meios externos, como família, 

profissão, escola, cultura, politica, etc., quanto aos meios internos que são formados 

mediante as diferenças individuais, ou seja, sua personalidade, seus valores, seus 

desejos, interesses, etc. (KNAPIK, 2012) 
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Para Knapik (2012, p. 226) “as pessoas, quando ingressam em uma empresa, 

precisam conhecer suas responsabilidades, alinhar suas expectativas e mensurar 

seus resultados”. 

 

Associado a essas responsabilidades e expectativas, surge a visão da importância 

de um maior envolvimento entre colaborador e gestor. 

 

As pessoas devem ser consideradas, fator de grande importância para as 

organizações. Durante muito tempo, acreditou-se que os colaboradores não tinham 

poder de decisão, uma vez que, os gestores eram responsáveis pelas decisões e os 

colaboradores apenas executavam as ordens recebidas. Com essa desvalorização 

criou-se funcionários desmotivados e descomprometidos com o trabalho. Para o 

sucesso das organizações, envolver os empregados, significa permitir que eles 

façam parte de decisões que impactam o seu dia a dia, gerando assim, um maior 

comprometimento com o trabalho. (WALGER; VIAPIANA; BARBOZA, 2014) 

 

Empresas que não se adaptam a esse novo conceito de relacionamento com os 

colaboradores, estão sujeitas a sofrer com a falta de envolvimento por parte dos 

seus funcionários, o que pode gerar um elevado índice de rotatividade, podendo 

assim, impactar e prejudicar ações operacionais da organização.   

 

O envolvimento dos colaboradores se dá por meio de um processo participativo, 

onde suas capacidades são utilizadas com o objetivo de incentivar o 

comprometimento com o sucesso da empresa. As pessoas se sentem mais 

envolvidas, quando podem participar com uma maior autonomia, deixando-as mais 

motivadas, mais comprometidas, mais satisfeitas, e também, mais produtivas. 

Permitindo que a empresa reduza assim o seu índice de rotatividade. (ROBBINS, 

2005) 

 

Pode-se ressaltar então, que o desempenho das pessoas no trabalho, está 

fortemente relacionado a dois fatores: a satisfação no trabalho e a motivação. Uma 

vez que ambos influenciam no comportamento das pessoas. 
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2.3 A SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

A satisfação no trabalho pode estar relacionada, dentre outros fatores, com o clima 

organizacional. Segundo Maximiano (1995, p. 107), “o clima é representado pelos 

conceitos e sentimentos que as pessoas partilham a respeito da organização e que 

afetam de maneira positiva ou negativa a sua satisfação e motivação no trabalho”. 

 

Por sua vez, Stefano; Zampier; Maçaneiro (2007) mencionam que o clima 

organizacional pode estar relacionado tanto a fatores internos quanto externos, que 

podem, ao longo do tempo, mudar o comportamento das pessoas dentro da 

organização. 

 

O clima organizacional é de fundamental importância para a empresa, mas existem 

também outros pontos que são relevantes para o sucesso e satisfação de toda a 

equipe. 

 

Geralmente, o que causa a satisfação no trabalho, não está sempre relacionado ao 

salário e ao trabalho em si, exercido pelas pessoas dentro das organizações, mas 

também a diversos outros fatores, como por exemplo: o relacionamento entre as 

pessoas no ambiente de trabalho, bem como ao fornecimento de treinamento, 

variedade, independência e controle, e até mesmo a interação existente entre os 

colegas fora do ambiente de trabalho, pode estar relacionado com a satisfação no 

trabalho. (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010) 

 

Diante disso, tem se que, a satisfação no trabalho é de vital importância, estando 

esta, diretamente relacionada com inúmeros fatores. 

 

Organizações que possuem um maior número de funcionários satisfeitos, 

provavelmente serão mais bem-sucedidas, do que as que possuem menor número 

deles, uma vez que colaboradores felizes produzem mais. (ROBBINS; JUDGE; 

SOBRAL, 2010) 

 

A satisfação no trabalho está relacionada, também, ao estado emocional de cada 

um, bem como à expectativa, sonhos e metas que o colaborador cria mediante o 
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trabalho. Sendo assim, não são raros casos em que, o funcionário almeja algo, mas 

que na prática não se realiza exatamente da forma esperada, gerando assim, 

grande desprazer com o trabalho, uma vez que suas expectativas lograram êxito. 

(WALGER; VIAPIANA; BARBOZA, 2014) 

 

Logo, as organizações precisam, sempre, estar atentas às expectativas de seus 

colaboradores, pois um funcionário decepcionado tende a se sentir desvalorizado, 

desmotivado, e, inclusive, explorado dentro da empresa. 

 

Para Tamayo; Paschoal (2003, p. 36) se a pessoa “não encontrar no trabalho meios 

de satisfazer as suas expectativas e de atingir as metas principais da sua existência, 

ele não se sentirá numa relação de troca, mas de exploração”. 

 

Pessoas sem interesse em suas funções não se sentem adequadas ao trabalho 

exercido, e estão mais susceptíveis a deixar a empresa, gerando assim, um alto 

nível de rotatividade dentro das organizações, e, muitas vezes, esse problema pode 

estar relacionado com más decisões no momento da seleção, treinamentos 

inadequados, desigualdade de remuneração, dentre outros. Portanto, para evitar 

que essa rotatividade interfira no processo, os gestores devem tentar formular 

estratégias de retenção, considerando todas as áreas de RH. (DESSLER, 2014) 

 

É fundamental que as empresas possuam estratégias de retenção que tragam maior 

satisfação em relação ao trabalho, para que se consiga, assim, minimizar a 

insatisfação e a rotatividade de funcionários, buscando, desta forma, superar as 

expectativas dos colaboradores em relação ao emprego. 

 

A insatisfação no trabalho pode gerar maior rotatividade de colaboradores, mas nem 

sempre é o fator primordial para as saídas. O funcionário pode, a qualquer 

momento, receber uma proposta tentadora, da qual lhe desperte o interesse em 

trocar de emprego. Sempre lembrando que, se o funcionário optar por sair, é porque, 

de certa forma, encontra-se insatisfeito ou desmotivado. Essa insatisfação pode 

estar relacionada a diversos fatores, e pode resultar em comportamentos 

indesejáveis que devem ser considerados e tratados antes que os mesmos 

interfiram nos resultados da empresa. (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010) 
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Sendo assim, a insatisfação ou desmotivação do colaborador pode não apenas 

interferir nas suas funções, mas também influenciar todo o processo organizacional 

de forma negativa. Por isso é crucial, para as organizações, terem funcionários 

motivados para se conseguir um bom clima organizacional. 

 

O colaborador que está feliz com o seu emprego, provavelmente, falará bem da 

empresa onde trabalha, uma vez que, as pessoas mais satisfeitas tendem a 

colaborar por um clima mais agradável, ajudando seus companheiros e indo além 

das expectativas em relação ao trabalho, pois sentem o desejo de retribuir as boas 

experiências.  (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010) 

 

2.4 MOTIVAÇÃO 

 

Cada pessoa reage de forma diferente a determinadas situações. Sendo assim, o 

que motiva um colaborador, pode não motivar o outro. Por isso, as organizações 

devem conhecer o perfil individual dos funcionários, de forma que, ao saber os 

fatores predominantes que motivam a equipe como um todo, consiga agir de forma 

assertiva. (WALGER; VIAPIANA; BARBOZA, 2014) 

 

Walger, Viapiana, Barbosa (2014, p. 33) destacam ainda que: 

 
O sistema de recompensas impacta a motivação quando os trabalhadores 
são premiados de modo tangível (aumento salarial, participação nos lucros, 
bônus pelas vendas) ou intangível (elogio ou reconhecimento público) pelo 
seu comportamento desejável para a organização. Ainda, também existem 
os sistemas de punições, cujo objetivo é inibir comportamentos indesejáveis 
para a organização, tais como absenteísmo e baixo desempenho. 

 

Para Robbins; Judge; Sobral (2010, p. 196) a motivação pode ser definida como “o 

processo responsável pela intensidade, pela direção e pela persistência dos 

esforços de uma pessoa para alcançar determinada meta”.   

 

Pode-se dizer então que, a motivação está relacionada à disposição de se esforçar 

no intuito de se alcançar quaisquer objetivos. Um colaborador motivado não se 

observa, mas sim, se reconhece através de suas atitudes. 
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Braghirolli et al. (1998, p. 90), ressalta ainda que: 

 
Motivação não é algo que possa ser diretamente observado; infere-se a 
existência de motivação observando o comportamento. Um comportamento 
motivado se caracteriza pela energia relativamente forte dispendida e por 
estar dirigido para um objetivo ou meta. 

 
Sendo assim, para se conseguir alcançar os objetivos e metas organizacionais, é 

essencial que a empresa consiga manter os colaboradores motivados 

constantemente.  

 

Uma vez que considerada como uma força ou energia que impulsiona as pessoas, 

em direção a determinados objetivos e/ou metas, a motivação não deve ser 

caracterizada como um produto acabado, mas como um processo permanente. Algo 

que se desenvolve, ao longo da vida, dentro de cada um. A motivação é intrínseca. 

Não tem como uma pessoa motivar a outra, pois se trata de algo que parte de dentro 

das pessoas, se relaciona com os desejos e/ou necessidades individuais de cada 

um, sendo assim, o que os de fora podem fazer é estimular, incentivar ou provocar a 

motivação no outro. (VERGARA, 2000) 

 

As organizações devem buscar em seus colaboradores estímulos que os 

impulsionem à direção desejada, ou seja, o alcance de metas e objetivos da 

empresa. 

 

A motivação pode ser definida também, como um estimulo para as pessoas, dentro 

das organizações, alcançarem seus objetivos e metas. Com esse estimulo a 

tendência é que os colaboradores desenvolvam e produzam mais em prol da 

empresa com o intuito de alcançar sua meta. (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010) 

 

Sendo assim, funcionários motivados poderão agregar valor na realização das suas 

funções organizacionais, uma vez que as realizarão com precisão em prol da 

produtividade.  
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Para Tamayo; Paschoal (2003, p. 35) a motivação no trabalho, 

 
Manifesta-se pela orientação do empregado para realizar com presteza e 
precisão as suas tarefas e persistir na sua execução até conseguir o 
resultado previsto ou o esperado. Geralmente, salienta-se três componentes 
na motivação: o impulso, a direção e a persistência do comportamento. 

 

Segundo Knapik (2012, p. 134): a motivação “é o que move uma pessoa para 

determinada direção”. Em tempos competitivos a motivação vem se tornando cada 

dia mais essencial para toda a estratégia da empresa, pois, além de aumentar a 

produtividade, serve também para evitar a acomodação e, ainda, para incentivar a 

busca de novidades e novas metas a serem cumpridas. A motivação é, pois, o maior 

estímulo que se pode dar aos colaboradores no sentido de que os mesmos 

desenvolvam suas próprias iniciativas.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

A metodologia empregada para o embasamento teórico-metodológico deste artigo 

apoiou-se nos métodos que propõe dois critérios básicos a serem avaliados, quanto 

aos meios e quanto aos fins. A partir da análise do tema e do problema de pesquisa 

apresentados, optou-se, quanto aos meios, por uma metodologia de estudo 

bibliográfica e estudo de caso. Quanto aos fins, a metodologia descritiva de natureza 

qualitativa e quantitativa (VERGARA, 2007). 

 

Segundo autores, “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou 

escrito sobre certo assunto, mas propícia o exame de um tema sob um novo 

enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. (MARCONI; 

LAKATOS, 2010, p.166) 

 

Conforme Gil (2002), o estudo de caso caracteriza-se por descrever um evento ou 

um caso de uma forma longitudinal. O caso geralmente está relacionado ao estudo 

aprofundado de uma unidade, tais como: uma pessoa, um grupo de pessoas, uma 

instituição, um evento e outros.  
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De acordo com Vergara (2007), a pesquisa descritiva apresenta particularidades de 

determinada população ou fenômeno, com a possibilidade de constituir ligações 

entre variáveis, determinando sua natureza, utilizada como base para explicar os 

fenômenos que descreve. 

 

A pesquisa qualitativa é definida da seguinte forma: 

 
[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO ,1995, 
p. 21) 
 

Ainda relacionado à pesquisa qualitativa, que se preocupa “em analisar e interpretar 

aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 

Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 

tendências de comportamento, etc.”  (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 269) 

 

A pesquisa quantitativa envolve um conjunto de técnicas que compreendem: 

 
[...] atividades de pesquisa que usa a quantificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações, quanto no tratamento dessas, através de técnicas 
estatísticas, desde as mais simples, como: percentual, média, desvio-padrão, 
às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão etc. 
(MICHEL, 2009, p. 37) 

 

Michel (2009) afirma também que se tem uma melhor aplicação da pesquisa 

quantitativa quando se precisa de resultados precisos e exatos, evitando assim 

distorções em seu compreendimento.  

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Foi realizado um estudo de caso na empresa BRT Escola de Inglês, que atua há 13 

anos no mercado de prestação de serviço, com o intuito de analisar o nível de 

satisfação dos funcionários. Por se tratar de uma microempresa, conseguiu-se que 

todas as 10 pessoas envolvidas participassem do processo de coleta de dados. 
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Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados: a entrevista, sendo esta 

direcionada para as 03 gestoras da empresa, e posteriormente, um questionário 

direcionado para os 07 funcionários. Para elaboração do questionário foi utilizado o 

método de Likert, desenvolvido em 1932 por Rensis Likert, onde são apresentadas 

afirmações e estabelecidas 5 categorias para que o participante escolha a que 

melhor reflete o seu ponto de vista. (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013) 

 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para o alcance da resposta do problema desta pesquisa, os dados coletados no 

questionário foram tabulados através de uma planilha no Excel, e comparados e 

analisados, através da realização de uma Análise SWOT, com a análise dos dados 

obtidos em entrevista com as gestoras da empresa.  

 

Segundo Moreno (2014) a Análise SWOT é um instrumento que tem por objetivo 

gerar informações importantes para as empresas, ajudando-as a se tornar mais 

conscientes de suas futuras possibilidades, identificando as suas forças (strenght), 

franquezas (weakness), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats).  

 

 

4 DADOS E ANALISE DA PESQUISA 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa BRT Escola de Inglês, cujo nome fantasia é The Friends, foi fundada em 

agosto de 2003, no bairro Belvedere na cidade de Belo Horizonte, atuando no 

mercado na área de prestação de serviços através de curso de inglês direcionado 

para crianças entre 3 e 12 anos.  

 

É uma empresa pequena, com uma equipe composta por 11 pessoas. Com a 

capacidade para atender até 200 alunos. Possui hoje, cerca de 150 alunos, sendo 

90% moradores do bairro Belvedere e os 10% restantes de bairros vizinhos. Possui 

uma equipe composta por: 01 assistente administrativo, 06 professores, 01 serviços 
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gerais e 03 proprietárias, também professoras, que fazem a gestão geral da 

empresa. 

 

4.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO  

 

O perfil dos respondentes foi tabulado e apresentado na Tabela 1. Os colaboradores 

da empresa são, em sua totalidade, do sexo feminino, sendo que a maioria possui 

idade entre 24 a 29 anos, que corresponde a 57% dos colaboradores, onde 43% 

possuem nível superior incompleto, 43% possuem de 2 a 3 anos de tempo na 

empresa e 42% dos participantes disseram receber um salário entre R$1.000,00 a 

R$1.500,00. 

   

               Tabela 1 – Perfil dos colaboradores 

SEXO Quantidade Porcentagem 

Feminino 7 100% 

IDADE     

18 a 23 1 14% 

24 a 29 4 57% 

acima de 41 2 29% 

Total 7 100% 

ESCOLARIDADE     

Fundamental 1 14% 

Superior 2 29% 

Superior Incompleto 3 43% 

Pós-Graduado 1 14% 

Total 7 100% 

TEMPO NA EMPRESA     

Menos de 1 ano 1 14% 

1 até 2 anos 1 14% 

2 até 3 anos 3 43% 

Mais de 3 anos 2 29% 

Total 7 100% 

FAIXA SALARIAL     

Até R$1.000,00 2 29% 

De R$1.000,00 a R$1.500,00 3 42% 

Mais de R$1.500,00  2 29% 

Total 7 100% 
               Fonte: Da pesquisa (2016) 
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Em relação ao circulo de convivência, 71% dos participantes concordam totalmente 

e os outros 29% concordam que possuem uma boa convivência com os colegas, 

que se sentem valorizados por seus companheiros de trabalho e que os funcionários 

são bem preparados para exercer suas funções. Em relação ao ambiente de 

trabalho ser agradável, 86% dos colaboradores concordam totalmente e 14% 

concordam. 

 

Segundo Oliveira; Carvalho (2012, p.12): “Um ambiente receptivo, amigável e 

agradável gera motivação e melhora o desempenho dos funcionários, pois estarão 

mais confiantes e seguros”.  

 

Quanto à relação entre colaboradores e gestores 72% concordam totalmente, 14% 

concordam e 14% nem concordam nem discordam, que ela é satisfatória e que os 

gestores da empresa dão apoio ao trabalho exercido. 

 

Para análise do estado atual de motivação dos colaboradores, foi perguntado para 

os participantes, se eles acham que a The Friends procura valorizar seus 

colaborares, e se, eles se sentem valorizados e reconhecidos em suas funções, 

onde 57% concordam totalmente 29% concordam e 14% nem concordam nem 

discordam. 

 

Segundo Souza (2014), as empresas podem tentar gerar estímulos externos, mas 

na maioria dos casos a motivação está relacionada a fatores internos. Sendo assim, 

cada colaborador terá a percepção do que o motiva.  

 

Foi perguntado também para os funcionários se as funções são previamente 

determinadas e claras antes de iniciá-las. Conforme demonstrado no gráfico 1, neste 

item, 57% concordam, 29% concordam totalmente e 14% discordam. Quanto às 

regras e objetivos da empresa serem claros, gráfico 2, 42% concordam, 29% 

concordam totalmente e 29% discordam.  
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Gráfico 1 – As funções são previamente  Gráfico 2 – As regras e objetivos da 

determinadas e claras                                 empresa são claros 

    

Fonte: Da pesquisa (2016)           Fonte: Da pesquisa (2016) 

 

Em relação a escola dar oportunidade para o funcionário mostrar seus valores, 

gráfico 3, 43% concordam totalmente, 29% concordam, 14% nem concordam nem 

discordam e 14% discordam. Quanto estarem satisfeitos com a carga horária 

exigida, gráfico 4, 57% concordam totalmente, 29% discordam e 14% nem 

concordam nem discordam. 

 

Gráfico 3 – Oportunidade de mostrar      Gráfico 4 – Está satisfeito com a carga 

seus valores                                               exigida 

    

Fonte: Da pesquisa (2016)          Fonte: Da pesquisa (2016) 

 

Quanto a estarem satisfeitos com o salário que recebem atualmente, gráfico 5, 43% 

concordam, 29% concordam totalmente, 14% nem concordam nem discordam e 

14% discordam. No quesito estarem satisfeitos com os benefícios oferecidos pela 

empresa, demonstrado no gráfico 6, 72% dos participantes concordam, 14% 

concordam totalmente e 14% discordam.  
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Para Robbins (2005), normalmente, um dos incentivos que tem maior influência 

sobre a vida profissional das pessoas é o salário. Isso, em um primeiro momento. 

Com o passar do tempo surgem novas ambições, tornado-se necessário o 

aparecimento de outros motivos para que o indivíduo continue se sentindo motivado 

e, por consequência, com o sentimento de bem estar no cargo e na empresa em que 

trabalha. 

 

Gráfico 5 – Está satisfeito com o       Gráfico 6 – Está satisfeito com os 

salário que recebe                                      benefícios oferecidos 

     

Fonte: Da pesquisa (2016)          Fonte: Da pesquisa (2016) 

 

Ao serem questionados se consideram que o seu trabalho é significativo e 

desafiador, gráfico 7, 57% concordam totalmente, 29% concordam e 14% 

discordam. Já no caso de se sentirem motivados, gráfico 8, 43% dos colaboradores 

concordam totalmente, 29% nem concordam nem discordam e 28% concordam. 

 

Gráfico 7 – Considera o seu trabalho      Gráfico 8 – Se sente motivado     

significativo e desafiador                      

    

Fonte: Da pesquisa (2016)         Fonte: Da pesquisa (2016) 
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Para que os funcionários tenham paixão pelo que fazem, precisam sentir que suas 

atividades são desafiadoras e seus resultados reconhecidos. (FERNANDES, 2013)  

 

Foi perguntado para os funcionários se eles estão satisfeitos em trabalhar na The 

Friends, onde 71% concordam totalmente e 29% concordam. E, em seguida, foi 

pedido aos colaboradores que dessem, de modo geral, uma nota para o seu 

trabalho na The Friends, onde 57% dos colaboradores se deram nota 9, 29% nota 8 

e 14% nota 10, conforme demonstrado no gráfico 9.  

 

  Gráfico 9 – Nota dada ao seu trabalho 

 

                                         Fonte: Da pesquisa (2016) 

 

4.3 ANÁLISE DA ENTREVISTA 

 

Em entrevista com as gestoras foi perguntado, inicialmente, se elas acreditam que 

os colaboradores estão satisfeitos com o trabalho que exercem na empresa. A 

gestora A disse que sente as pessoas felizes, motivadas e satisfeitas. As gestoras B 

e C disseram também acreditar na satisfação dos colaboradores, em relação ao 

trabalho por ele exercido, mas, acrescentaram que percebem uma expectativa de 

melhora dos dois lados, tanto gestores, quanto colaboradores. 

 

As empresas estão tomando conhecimento da importância de se ter funcionários 

satisfeitos, e se preocupando cada vez mais com isso. (OLIVEIRA; CARVALHO, 

2012) 

 

Ao serem questionadas se existe, na empresa, alguma ação voltada para a 

satisfação dos colaboradores, todas disseram existir, sim, essa preocupação, mas 
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não existir uma ação específica formal. Segundo elas, é um movimento do dia a dia. 

A gestora A acrescentou, ainda, que existe um movimento pessoal e humanitário 

que faz levar em consideração que todos são iguais e merecem respeito e 

educação. E que as pessoas que estão hoje trabalhando na empresa foram 

escolhidas pelo nível de educação, carisma e atenção que é exigido no ambiente 

educacional. A gestora B afirmou que, para ela, a alma do negócio é estar com uma 

equipe satisfeita. Para gestora C existem intenções, citando como exemplo, um 

curso de capacitação pedagógica que está oferecendo atualmente para os seus 

professores, pois ela acredita que a ausência de uma capacitação formal gera certa 

insegurança dentro da sala de aula por parte dos professores, principalmente dos 

mais novatos, e para ela, essa insegurança gera um pouco de insatisfação. 

 

Para Pacifico; Gonçalves (2015) os gestores precisam perceber e buscar incentivos 

que atendam as necessidades individuais de cada colaborador. A partir do momento 

que o funcionário está satisfeito, estará disposto a trabalhar para atingir o objetivo da 

empresa.  

 

As 03 gestoras afirmaram que a empresa procura reconhecer e valorizar cada 

colaborador. A gestora A acrescentou que procura sempre elogiar, dar um presente 

ou uma lembrança e valorizar, acatar e agradecer a criatividade e a novidade que o 

outro traz, para gestora B existe um feedback de cada um e elas estão sempre 

avaliando e pontuando isso. E para a gestora C essa valorização acontece, não só 

no nível profissional, como também no nível pessoal. 

 

Da mesma forma, ambas concordam que a empresa procura motivar seus 

funcionários em pequenas ações do dia a dia. A gestora A acredita que além das 

pequenas atitudes essa motivação vem através do reconhecimento do trabalho, de 

uma remuneração diferenciada e da confiança que é depositada no funcionário. A 

gestora B cita como exemplo de motivação o curso que está sendo oferecido para 

as professoras, pois ela considera ser uma oportunidade de dar a elas um canal 

mais aberto, não só para a escola, mas para vida. A gestora C acrescenta, ainda, 

que essas pequenas atitudes mostram para o profissional que ele é importante e é 

valorizado, fazendo-o se sentir parte da empresa. 
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As gestoras A e B acreditam que os colaboradores da empresa consideram seu 

trabalho significativo e desafiador. A gestora A disse, ainda, que elas procuram 

sempre dar novas ideias, mudar, renovar, para que não fique cansativo ou repetitivo. 

E a gestora B acrescentou que, em sua opinião, fica claro para todos ser um 

trabalho significativo por se tratar de um trabalho que tem reconhecimento. Já para a 

gestora C o trabalho é desafiador no princípio por ser novo, e à medida que vão 

avançando e dominando a tarefa, seja ela qual for, na secretaria ou dentro da sala 

de aula, vai-se diminuindo o desafio. Mas ela acredita que, ao diminuir o desafio, ou 

seja, no momento que eles se apoderam daquela tarefa que foi delegada, eles 

conseguem perceber a importância daquilo e até tentam melhorar esse desafio e 

essa tarefa que lhes foi dada, melhorando assim o seu desempenho. 

 

Questionadas se as regras da empresa estão sempre claras para seus 

colaboradores, todas concordam que isso é um problema na The Friends. A gestora 

A diz ainda que vê a comunicação como um problema dentro de todas as empresas. 

A gestora B complementa que por serem mais professoras do que empresarias a 

comunicação é um grande desafio para elas, mas que tentam melhorias a cada dia. 

Para a gestora C esse é um bom ponto a ser trabalhado pela organização. 

 

Na questão do treinamento para os colaboradores as 03 sócias tiveram a mesma 

opinião, de que não há um treinamento formal para os funcionários, e que, o que 

elas propõem, são acompanhamentos e ajudas informais no dia a dia de trabalho 

dentro da empresa. 

 

Lopes; Junior Garcia (2015, p. 7) destacam a importância de um líder e da existência 

de acompanhamentos constantes para que os colaboradores estejam motivados e 

dedicados: 

 
Mesmo a motivação dependendo muito da própria pessoa, o líder é 
essencial neste processo, pois conhecendo o seu subordinado, ele tem o 
papel de mostrar que está com seu funcionário e assim passar confiança 
para incentiva-los quando se sentirem incapazes ou com vontade de 
desistir, ajuda-los em tudo o que não conseguirem sozinhos, a fim de 
buscar comprometimento e dedicação de cada um. 

 

Quanto à existência de um bom ambiente de trabalho na empresa, as 03 gestoras 

acreditam que sim, e disseram, ainda, que para acontecer isso, em primeiro lugar é 
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preciso que haja respeito e a valorização de cada colaborador, fatores considerados 

por elas, fundamentais para que os colaboradores se sintam tranquilos e seguros 

para exercerem suas funções da melhor maneira possível.  

 

Questionadas se seus colaboradores estão satisfeitos com os benefícios que 

recebem, todas acreditam que sim, pois, se não estivessem satisfeitos não estariam 

trabalhando na empresa, e para completar, ainda disseram que os benefícios 

oferecidos mostram a preocupação da escola com seus colaboradores. 

 

Sobre o relacionamento entre colaboradores e gestores as 03 acreditam ser 

satisfatório. A gestora A afirma que tenta passar a maior liberdade e abertura 

possível para que essa relação seja amigável e tranquila. Já a gestora B diz que não 

vê problema algum em receber críticas que sejam para a melhoria da organização e 

que sempre tenta criar aberturas para que seus colaboradores possam estar mais 

próximos das sócias. A gestora C comenta que, a informalidade e pouca distância 

entre as gestoras e seus colaboradores, ajuda para que esse relacionamento seja 

satisfatório.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

O formato selecionado atende a pesquisa, pois a pesquisa descritiva, que deve ser 

realizada no próprio ambiente onde os fatos ocorrem, foi dirigida por um estudo de 

caso na empresa The Friends, que mediante a aplicação do questionário, mensurou 

o nível de satisfação e esclareceu os fatores que influenciam a satisfação dos 

colaboradores. 

 

Os dados obtidos em entrevista com as gestoras foram cruzados com os obtidos 

através do questionário direcionado aos colaboradores e tabulados na análise swot 

representada abaixo: 
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Quadro 1 – Análise SWOT 
F

O
R

Ç
A

S
 

- Experiência diferenciada de 
ensino; 

- Salário e benefícios 
diferenciados; 

- Estrutura física; 

- Relacionamento 
colaborador/gestor. 

F
R

A
Q

U
E

Z
A

S
 

 
- Comunicação; 

- Inexistência de plano de carreira;  

- Treinamento falho; 

- Comodismo. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

  
- Fidelização dos funcionários; 

- Estratégias de gestão; 

- Planejamento; 

- Incentivo organizacional. A
M

E
A

Ç
A

S
 

 
- Objetivos e regras mal 
estruturados; 

- Equilíbrio entre 
informalidade/formalidade; 

- Concorrentes. 

 

Fonte: Da pesquisa (2016) 

 

A partir dos dados coletados e apresentados, pode-se perceber que a empresa The 

Friends possui pontos positivos e negativos que podem auxiliar ou até mesmo 

prejudicar o desenvolvimento da organização. 

 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar o grau de satisfação dos 

colaboradores de uma escola de inglês em relação ao trabalho e procurou responder 

em sua finalidade ao problema de pesquisa: Qual é o nível de satisfação dos 

colaboradores em relação ao seu trabalho em uma escola de inglês? 

 

De acordo com a análise obteve-se um resultado positivo nos quesitos analisados, 

pois, os respondentes demonstraram possuir um grau de motivação satisfatório na 

maioria dos aspectos questionados, mostrando assim, que a empresa está 

conseguindo manter o nível esperado de satisfação dos colaboradores em relação 

ao trabalho. A exceção fica por conta da informalidade no quesito comunicação, que, 

apesar de seus inúmeros benefícios, pode dificultar a estruturação de regras. 

Pode-se considerar como fator com influência positiva sobre a satisfação e 

contribuidores na fidelização dos funcionários: experiência diferenciada de ensino, 
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salário e benefícios diferenciados, estrutura física e a relação entre colaboradores e 

gestores que é extremamente boa. 

 

As lacunas deixadas pela empresa que são consideradas como falhas e pontos 

negativos são a falta de formalidade em alguns momentos e regras não 

estruturadas. Com a finalidade de estreitar o relacionamento com os colaboradores 

a empresa acaba deixando de lado alguns fatores que são essenciais para um bom 

funcionamento e esclarecimento de todos, com a ausência de regras explícitas e de 

um programa formal de valorização do colaborador. 

 

Em uma escola de inglês como a The Friends, empresa que baseia esse estudo, 

tem-se como foco principal, um serviço diferenciado de ensino para crianças. 

Portanto, é preciso criar ações de motivação de seus colaboradores e das relações 

com os mesmos de forma que se atinja a todos da empresa. 

 

Sendo assim, sugere-se que a empresa crie ações voltadas para o desenvolvimento 

da motivação e satisfação de seus colaboradores, e que, os mesmos percebam o 

valor agregado aos serviços prestados. A empresa, então, pode mediante a criação 

da pesquisa de satisfação, efetuar melhorias e um programa de fidelização, atualizar 

e utilizar a pesquisa de satisfação de forma favorável, para trazer retorno à 

organização. 
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COLABORADORES DA EMPRESA 

 

Esse questionário é parte integrante do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Administração do UNIBH. Objetiva analisar o nível de satisfação dos funcionários da 

escola The Friends. Agradecemos a disponibilidade e colaboração!  

  

PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

1)Sexo 

(  ) Masculino  

(  ) Feminino  

  

2) Faixa etária: 

(  ) 18 a 23 anos  

(  ) 24 a 29 anos  

(  ) 30 a 35 anos  

(  ) 36 a 41 anos  

(  ) acima de 41 anos  

 

3) Escolaridade: 

(  ) Fundamental   

(  ) Médio 

(  ) Superior 

(  ) Superior incompleto 

(  ) Pós graduado  

 

4) Tempo que trabalha na empresa: 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) 1 até 2 anos 

(  ) 2 até 3 anos 

(  ) Mais de 3 anos 
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5) Faixa salarial: 

(  ) Até R$1.000,00 

(  ) De R$1.000,00 a R$1.500,00 

(  ) Mais de R$1.500,00 

 

Atribua para cada afirmação abaixo uma “nota”, marcando um X sobre o número que 

representa o quanto você concorda ou discorda do que está sendo dito conforme 

escala abaixo: 

 

1 – Discordo Totalmente 

2 – Discordo   

3 – Nem Concordo Nem Discordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo Totalmente 

Questões / Opções 1 2 3 4 5 

1. Você possui uma boa convivência com seus colegas.      

2. Você se sente valorizado por seus companheiros de 

trabalho. 

     

3. Os funcionários são bem preparados para exercer suas 

funções. 

     

4. O ambiente de trabalho é agradável.      

5. O relacionamento com os gestores da escola é satisfatório.      

6. Os gestores da empresa dão apoio ao trabalho exercido por 

você. 

        

7. Você acha que a The Friends procura valorizar seus 

colaboradores. 

     

8. Você se sente valorizado e reconhecido em suas funções.      

9. As regras e objetivos da empresa são claros.      

10. Suas funções são previamente determinadas e claras 

antes de inicia-las. 

     

11. A escola dá oportunidade de você mostrar seus valores.      

12. Você está satisfeito com a carga horária que lhe é exigida      
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4) De modo geral, qual nota você daria para o seu trabalho na escola de inglês The 

Friends? 

 

0 (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4(   ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  ) 8 (  )  9 (  ) 10 (  ) 

 

ROTEIRO UTILIZADO PARA ENTREVISTA COM AS GESTORAS 

 

 Você acredita que os seus colaboradores estão satisfeitos com o trabalho que 

exercem? 

 Na empresa, existe alguma ação voltada para a satisfação dos 

colaboradores? Qual? 

 A empresa procura reconhecer e valorizar cada colaborador? 

 A empresa procura motivar seus funcionários? Como? 

 Na sua opinião os colaboradores da empresa consideram seu trabalho 

significativo e desafiador? 

 As regras, bem como os objetivos da empresa estão sempre claros para os 

colaboradores? 

 Existe treinamento para os colaboradores? Se sim, com que frequência? 

 Quais são as principais estratégias utilizadas pela empresa para manter um 

bom ambiente de trabalho? 

 Seus colaboradores estão satisfeitos com os benefícios que recebem? 

 O relacionamento entre colaboradores e gestores é satisfatório? 

 

 

13. Você está satisfeito com o salário que recebe.      

14. Você está satisfeito com os benefícios oferecidos.         

15. O seu trabalho é significativo e desafiador      

16. Você se sente motivado      

17. Você está satisfeito em trabalhar na The Friends.         


