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RESUMO 

Este artigo teve por objetivo avaliar a percepção geral dos funcionários do setor de 
atendimento ao aluno UNIBH campus Estoril sobre o local que exercem o trabalho, 
avaliando diversos aspectos que compõe sua satisfação no ambiente laboral. Foi 
realizada uma pesquisa quantitativa com a aplicação de um questionário 
semiestruturado no próprio setor com o intuito de avaliar a percepção acerca das 
condições de trabalho. Como principal resultado foram identificados elementos que 
apontam traços da sua satisfação com o ambiente de trabalho e sua motivação. Os 
funcionários apreciam uma liderança próxima da equipe, que acompanha de perto o 
trabalho deles garantindo o reconhecimento profissional. 
Para uma melhor interpretação dos dados é necessário um estudo mais 
aprofundado das variáveis que envolvem as relações de trabalho e como essas 
variáveis afetam as atividades desempenhadas pelos funcionários e seus líderes. A 
pesquisa foi realizada de forma simplificada não sendo possível obter uma 
conclusão definitiva e sim considerações parciais, gerando uma limitação que exige 
uma pesquisa mais elaborada e aprofundada do tema abordado. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Satisfação; Ambiente de trabalho; Ensino Superior. 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as relações de trabalho têm passado por grandes transformações, 

ocasionadas por fatores como o aumento da atuação de grupos de pessoas com 

características diversificadas no mercado de trabalho, os avanços tecnológicos que 

exigem cada vez mais qualificações e as crescentes mudanças ocorridas a partir da 

globalização.  

Robbins (2002) aborda essa questão quando afirma que as organizações 

estão se tornando cada vez mais heterogêneas em termos de raça, etnia e sexos de 

seus participantes. Embora a participação da mulher e do negro seja mais 
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expressiva, existem outros grupos adequando-se a essa nova realidade, como 

exemplos cita-se os idosos, os deficientes e os homossexuais. 

Por esse motivo, para Robbins (2002) um dos grandes desafios das 

organizações é acomodar os diferentes grupos de pessoas no seu ambiente de 

trabalho, respeitando suas culturas, atendendo a seus diferentes estilos de vida, 

necessidades familiares e jeito de trabalhar. A diversidade quando bem administrada 

pode gerar criatividade e a inovação dentro das organizações e por isso a 

importância da satisfação dos funcionários estimulada através da qualidade de vida 

no trabalho. 

É preciso estar atento a essa diversificação da mão de obra, garantindo 

assim, relações de trabalho harmoniosas, onde os funcionários se sintam 

pertencentes ao meio e tenham satisfação no seu ambiente de trabalho. 

Nesse sentido, essa pesquisa apresentou o seguinte problema: qual a 

percepção sobre as condições de trabalho dos funcionários do setor de atendimento 

ao aluno do UNIBH? 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar a percepção geral dos funcionários 

sobre o local que exercem o trabalho, avaliando diversos aspectos que compõe sua 

satisfação e motivação no ambiente laboral. Os objetivos específicos são: 

apresentar uma análise teórica sobre a relação do indivíduo e o trabalho, avaliando 

diversos aspectos que compõe sua satisfação, motivação, como liderança e 

remuneração, e conhecer elementos que permitam avaliar a sua satisfação em 

relação ao local de trabalho.  

Com as crescentes mudanças pelas quais o mundo vem passando, 

ocasionadas pelo avanço da tecnologia e a globalização, se faz necessário cada vez 

mais uma gestão de pessoas de qualidade, que realmente prepare e capacite as 

pessoas.  Nota-se uma grande rotatividade de mão de obra, e a avaliação das 

condições de trabalho pode permitir e entender as razões pelas quais isso ocorre. É 

preciso, também, entender o que traz motivação para o indivíduo dentro das 

organizações e como ela acontece. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O INDIVÍDUO E O TRABALHO 
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          Velho (1999) afirma que em relação ao ambiente de trabalho é preciso admitir 

que se lida com situações e tipos de sociedades muito heterogêneas, principalmente 

a partir da Revolução Industrial quando ocorreu uma acentuada divisão social do 

trabalho e um aumento da produção e do consumo. Houve um crescimento das 

grandes metrópoles e grandes avanços tecnológicos e da medicina. Isto acarretou 

também uma maior preocupação com a vida metropolitana, dando um contorno mais 

acentuado à psicologia individual. Uma necessidade de entender os grupos ou 

indivíduos dentro das mais variadas culturas. 

Smith (2008) afirma que as sociedades complexas industriais modernas 

abrangem, em princípio, um maior número de indivíduos devido ao desenvolvimento 

das forças produtivas. A população cresceu em função da modernização e da 

disseminação de vários recursos como a medicina e a tecnologia. O aumento do 

número de pessoas, embora por si só não seja suficiente para distinguir uma 

sociedade complexa moderna industrial de outros tipos de sociedade complexa, é, 

no entanto, uma característica marcante.  

Segundo Smith (2008), nos últimos séculos, a sociedade se tornou cada vez 

mais dinâmica e suas relações entre indivíduos cada vez mais complexas. Entender 

como essas relações ocorrem dentro e fora das organizações é de extrema 

relevância, por isso a importância do estudo do tema como fonte de conhecimento e 

aplicação. Para isso, é necessário enxergar a individualidade dentro desses diversos 

ambientes. 

O ser humano é extremamente dinâmico e vive buscando novos desafios. Se 

o mundo do trabalho (o mundo profissional) não apresentar desafios ou motivações, 

isso poderia torná-lo um ser desmotivado, sem ânimo para desempenhar suas 

atividades. Ele precisa encontrar motivação e desafios. Para Chiavenato (1985) o 

homem é proativo, pois o seu comportamento é orientado para a satisfação de suas 

necessidades pessoais e para o alcance de seus objetivos, reagindo assim ao 

ambiente organizacional ou fora dele.  

Chiavenato (2010) aborda ainda que as empresas precisam de recursos para 

produzir e gerar lucros. Entre essa variedade de recursos estão os recursos 

humanos que são as pessoas que trabalham em todos os níveis da empresa sendo 

capazes de lidarem com todos os outros tipos de recursos empresariais.  O trabalho 
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é visto como a mão de obra que transforma a matéria prima em produtos acabados 

ou serviços prestados com a ajuda dos maquinários ou equipamentos. 

Zanelli e Silva (2008) define trabalho como sendo o esforço intencional que 

produz consequência em seu ambiente com o propósito de produzir algum tipo de 

transformação, além de ser uma atividade remunerada que recebe o nome de 

emprego, tendo como princípio básico a manutenção da subsistência do indivíduo e 

da sua família. Nessa relação existe a troca da força de trabalho por parte do 

empregado por recompensas financeiras concedidas pelas empresas. 

Para Filho (2000), o elemento humano e imprescindível para o sucesso de 

qualquer empresa, e cabe às organizações perceber o indivíduo de forma a valorizá-

lo e respeitá-lo por sua individualidade. Por isso a importância de entender as 

condições de trabalho do indivíduo no ambiente laboral que está inserido. 

  

2.2 MOTIVAÇÃO x SATISFAÇÃO 

Bergamini (1997) define motivação como movimento, o que faz mover. As 

pessoas já trazem dentro de si expectativas pessoais que irão determinar as buscas 

dos objetivos. Os motivos podem ser muitos dentro de determinada ação como 

também várias ações podem estar ligadas a um único motivo. Como se percebe, a 

motivação é algo bastante complexo e relativo que varia de acordo com vários 

outros aspectos ligados diretamente ao comportamento individual de cada membro 

do grupo no qual aquele indivíduo está inserido, nesse sentido, deve-se entender 

como essa individualidade se manifesta em cada um de nós.  

           De acordo com Wagner e Hollenbeck (2012), a motivação refere-se à 

quantidade de energia que uma determinada pessoa está disposta a dedicar a tarefa 

à qual está desempenhando, fazendo com que ela obtenha melhores resultados e 

traga para a organização algum tipo de vantagem. 

Robbins (2009) define motivação como processo responsável pela 

intensidade e pela persistência dos esforços com o objetivo de alcançar determinada 

meta. Os indivíduos motivados mantêm-se na realização das tarefas 

desempenhadas até que os seus objetivos sejam atingidos. Assim pode-se 

considerar que motivação está ligada a satisfação com o que se propõe a fazer.                                      
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Para Robbins (2009), satisfação é um sentimento positivo que resulta da 

avaliação das características de vários elementos somados que possam gerar índice 

de aprovação. Entre esses elementos podem-se citar condições físicas do local de 

trabalho, colegas, flexibilidade de horário, plano de aposentadoria, remuneração, 

stress, entre outros.  

Segundo Robbins (2009) funcionários felizes são provavelmente mais 

produtivos, e ainda as empresas consideradas as melhores empresas para se 

trabalhar são também aquelas que apresentam maior índice de satisfação dos 

funcionários. Ainda segundo ele a satisfação do cliente também pode estar muito 

ligada à satisfação do funcionário, se for considerado que o funcionário satisfeito 

permanece mais tempo no emprego e cria familiaridade com os clientes que se 

sentem mais à vontade. 

Chiavenato (2015) afirma que funcionário mais feliz gera lucros maiores. Para 

ele funcionários felizes levam a resultados melhores, atraem investidores, além de 

gerar crescimento e novas oportunidades de trabalho e carreira. As empresas 

classificadas como melhores para se trabalhar são também as mais rentáveis. 

Para Robbins (2010), a satisfação também é de extrema importância quando 

se leva em consideração conceitos como absenteísmo ou faltas e rotatividade, ainda 

que esses conceitos tenham outros motivos para ocorrerem no campo 

organizacional. Isso porque funcionários podem faltar ou mudar de emprego mesmo 

estando satisfeitos com o emprego atual, considerando outros fatores pessoais. 

Wagner e Hollenbeck (2012) considera que a satisfação no trabalho é um 

sentimento agradável que vem da percepção do indivíduo de realização que geram 

valores importantes para o próprio trabalho. Para ele existem três componentes 

chaves para essa satisfação: valores, percepção e importância dos valores. Para 

ele, ao contrário da necessidade, que está relacionada à manutenção da vida, os 

valores são exigências subjetivas que vem da mente da pessoa. O indivíduo trata os 

valores de acordo com sua importância, com que ele anseia por algo ou na forma 

com que ele percebe isso. Assim para algumas pessoas o trabalho pode estar 

amplamente ligado à segurança, flexibilidade, oportunidade de conhecer lugares 

diferentes e não apenas a remuneração que atenderá sua necessidade. 
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Quando se trata de motivação humana adotar uma regra pode ser uma forma 

errônea de definir a motivação. 

 
A motivação cobre grande variedade de formas comportamentais. A 
diversidade de interesses percebida entre os indivíduos permite aceitar, de 
forma razoavelmente clara, que as pessoas não fazem as mesmas coisas 
pelas mesmas razões. […]. Quando se fala em motivação humana, parece 
inapropriado que uma simples regra geral seja considerada como recurso 
suficiente do qual se lança mão quando o objetivo é a busca de uma 
explicação ao mesmo tempo mais abrangente e mais precisa sobre as 
possíveis razões que levam as pessoas a agir. (BERGAMINI, 1997, p. 26). 
 
 

Robbins (2002) afirma que a satisfação no trabalho é uma atitude geral em 

relação do próprio trabalho, ou seja, é a diferença entre as recompensas recebidas 

pelo trabalhador na sua realidade cotidiana e aquela que ele julga realmente ser 

merecedor baseada nas funções desempenhadas por ele. Quando essas 

recompensas não estão de acordo com o que ele considerada merecedor, instala-se 

um sentimento de insatisfação em relação ao trabalho por ele realizado. 

Chiavenato (2015) afirma que os fatores críticos para motivar pessoas são 

basicamente: a) deixar claro desde o primeiro dia que cada pessoa é responsável; b) 

confronto saudável pode oferecer condições favoráveis para esclarecer situações na 

busca de consenso; c) definir e atingir metas; comemorar as vitórias como incentivo. 

Ele mostra ainda que as necessidades humanas são forças internas que levam a 

motivação das pessoas. No entanto a motivação pode ser intrínseca ou extrínseca. 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA 

Robbins (2002) define liderança como a capacidade de influenciar um grupo 

sobre o qual se exerce liderança a alcançar determinado objetivo. Porém a liderança 

pode ser percebida como formal, quando está é imposta através de um cargo ou de 

forma espontânea, quando a liderança surge informalmente e naturalmente. 

De acordo com Zanelli e Silva (2008) os líderes tem papel fundamental nos 

diversos níveis organizacionais e tem participação sólida na interação da sua 

equipe. Não basta apenas exercerem a autoridade imposta pelo cargo ocupado por 

ele, mas sim a capacidade de influenciar os liderados. Um bom líder é capaz de 

construir uma visão baseada no futuro, fazendo com que os seus liderados tenham 

percepção de onde estão e visão de longo prazo. Assim um bom líder deve ajustar 
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seu comportamento ás necessidades de seus liderados e do ambiente em que se 

encontram. 

Kondo (1994) salienta que liderar significa fazer os subordinados assimilarem 

bem o objetivo comum de seu grupo, e mobiliza-los a executarem as tarefas. Além 

disso, liderar é orientar, desenvolver e incentivar a equipe. 

De acordo com Strachoski (2014), líderes bem-sucedidos têm plena 

consciência que para vencer precisam da participação de todos os membros da 

equipe, e, além disso, reconhecem que não têm respostas para tudo. Não são 

somente eles os qualificados para assumir todas as decisões, mas precisam de 

outras opiniões. Para tornar a participação de todos mais fáceis buscam deixar claro 

a missão da equipe, aumentando a autoconfiança e a vontade de realizar as suas 

atividades, e retirar os obstáculos do caminho para o seu sucesso.  

Campos (1995), diz que a pessoa satisfeita tem uma equipe que estará de 

igual modo, a satisfação para elas é de nível médio, pois na verdade o que difere é o 

estado de saúde mental da equipe. Tendo confiança em seus líderes desenvolvem 

melhor, pois sentem neles um apoio e estabilidade para enfrentar os desafios que 

possam surgir ao longo das atividades a serem desempenhadas. 

Silva (2008) relata que a liderança pode seguir duas linhas de pensamento 

dentro da organização. A liderança focada nas tarefas, caracterizando forte pressão 

por desempenho, metas e avaliação dos resultados, sendo os funcionários tratados 

como instrumentos para atingir metas e objetivos da organização. E ainda a 

liderança focada no empregado que se caracteriza pela orientação em direção aos 

aspectos humanos do trabalho e ao desenvolvimento eficaz do grupo com metas 

altas de desempenho. Valoriza o crescimento profissional e pessoal dos 

funcionários, e suas necessidades. 

 

2.4 O PAPEL DA REMUNERAÇÃO 

          Segundo Bowditch e Buono (1992), o termo usado para designar as diversas 

recompensas é a remuneração total. Ela pode ser dividida em três grupos: 

a. Pagamento em termos de salários 

b. Benefícios: seguros, assistência médica, férias, fundo de pensão, entre 

outras. 
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c. Recompensas não monetárias como reconhecimento, condições de 

trabalho e elogios.  

Para Bowditch, Buono (1992), embora uma parte significativa do 

desenvolvimento organizacional esteja ligada as recompensas não monetárias, o 

salário é o componente central do programa de recompensas de qualquer 

organização. 

Chiavenato (2010) define como remuneração do ponto de vista jurídico como 

sendo o conjunto dos vencimentos que o empregado recebe por sua prestação de 

serviço junto a empresa, incluindo o salário como parte integrante. Sendo assim, 

todo valor recebido pelo empregado por sua prestação de serviços é considerado no 

decorrer do contrato de trabalho como natureza salarial. 

Para Zanelli e Silva (2008) muitos indivíduos não percebem seus esforços 

sendo recompensados de maneira justa pelas organizações nas quais estão 

inseridos. Essa situação fica ainda mais delicada quando a percepção de motivação 

e qualidade de vida no trabalho é prejudicada pela falta de meritocracia por parte 

dos gestores promovendo suas equipes baseados em fatores que nada tem haver 

com o desempenho obtido por eles nas atividades desenvolvidas. Para garantia de 

um ambiente motivador e da qualidade no trabalho os gestores e líderes devem 

estar atentos a avaliação do desempenho de suas equipes. 

Segundo Mascarenhas, Klein (2014), entre os principais elementos 

relacionados à evasão estão os associados ao processo que envolve a decisão de 

evasão, como a intenção de sair ou de mudar de emprego. Outros elementos 

importantes são o comprometimento organizacional, clareza de papéis, satisfação 

com o trabalho e oportunidades de promoção. Questões como salário e satisfação 

salarial teriam importância inferior. De qualquer modo, reconhecem que muitos dos 

estudos por eles levantados consistem em simples correlações entre variáveis, 

limitando a capacidade de se extrair conclusões firmes sobre causalidade entre elas 

e evasão. 

 

2.5 A PERCEPÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE AS CONDIÇÕES NO 

TRABALHO E IMPACTO NO SEU DESEMPENHO 
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A percepção pode ser definida segundo Robbins (2002) como processo pelo 

qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a 

finalidade de dar sentido ao ambiente. Porém essa percepção pode ser diferente da 

realidade, pois muitas das vezes as organizações não atingem a unanimidade em 

relação a satisfação dos seus funcionários mesmo que todas as condições de 

trabalho estejam de acordo com as necessidades para a realização com qualidade 

das atividades. 

Segundo Wachowicz (2013) a percepção é um processo mental que tem por 

principal função organizar os dados obtidos através da sensação que são captadas 

a partir dos cinco sentidos e transformadas em pensamentos, que por fim são 

processados e são formuladas as ideias. Dessa forma a realidade é apresentada 

sob várias visões, pois cada pessoa interpreta seu contexto pessoal e profissional 

conforme sua percepção. O que para um funcionário é viável para outro pode não 

ser. Nesses casos cabe ao gestor ter habilidade para orientar a ambos mostrando 

que as pessoas podem apresentar formas diferentes de realizar determinadas 

tarefas, adotando uma postura coerente e apaziguadora, reforçando na equipe uma 

relação forte e madura. 

Para Wachowicz (2013) quando ocorre uma grande divergência de opiniões 

deve-se atentar para que não ocorram conflitos entre o grupo. O principal ponto de 

conflito apresentado nesse contexto é a crítica, pois as pessoas as fazem de 

maneira destrutiva em relação ao desempenho dos colegas de trabalho, inclusive o 

gestor, apontando os erros de maneira a gerar reações diversas.  A crítica quando 

feita de forma construtiva é um fator positivo. Vem acompanhada de orientações a 

respeito do erro, como forma de incentivos e estímulos para que se obtenha o 

resultado esperado. É importante que seja pontuado os aspectos positivos criando 

um ambiente propício para a aprendizagem, caso contrário, a crítica pode gerar um 

efeito contrário, acarretando desmotivação, frustração e negativismo, elementos que 

comprometem a produtividade de toda a equipe. 

 
Entende-se que assim, que a satisfação é promovida pela relação 
interpessoal e pelo clima de união entre os membros do grupo, servindo 
como um círculo, onde um fator influencia o outro, tornando o ambiente de 
trabalho agradável e proporcionando maior satisfação por parte do 
trabalhador. (LIMA, 2012, p.29). 
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Medeiros (1997) aborda que as organizações devem adotar medidas que 

busquem compreender seus funcionários em suas relações de trabalho, conhecendo 

os principais fatores que trazem motivação tornando-os produtivos para a empresa. 

Diante disso, as empresas buscam melhores condições de trabalho para seus 

funcionários como forma de aumentar a produção e gerar lucros.  

 
Assim entende-se que a satisfação no trabalho depende diretamente de 
como o colaborador se sente em relação a função que desempenha, e que 
o mesmo ao avaliar o trabalho que desenvolve e os objetivos que tem 
traçado para sua vida, suas necessidades, percebe que não está sendo 
satisfeitos ou reconhecidos tende a se sentirem insatisfeitos .(LIMA, 2012, 
p.25). 
 
 

Segundo Silva (2008) as pessoas têm seus comportamentos determinados 

pelo o que as motiva. Sendo assim o desempenho é a junção da habilidade e 

motivação. O desempenho é determinado por atributos individuais baseados na 

experiência e nas habilidades associados pelo suporte organizacional e o esforço no 

trabalho. Assim o desempenho do indivíduo dependerá da disponibilidade de 

recompensa e de seu valor percebido, o que fará com que ele se sinta motivado a 

realizar suas atividades. 

Para Fontes e Machado (2008) a idade dos funcionários tem impacto negativo 

sugerindo que trabalhadores mais velhos têm menor probabilidade de estarem 

satisfeitos com seus postos de trabalho. Além disso, o nível de escolaridade 

aumenta o grau de exigência dos trabalhadores. Considera que a procura por outro 

trabalho indica certa insatisfação com a ocupação atual, mas também mostra que a 

na percepção do trabalhador ele pode conseguir um trabalho melhor, que tende a 

aumentar com o nível de escolaridade adquirido por ele ao longo de sua experiência. 

Os trabalhadores com menos tempo de trabalho se mostram mais insatisfeitos do 

que os que estão na empresa há mais de um ano.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Estar atento às mudanças cada vez mais significativas e a observação do 

comportamento faz parte do processo de pesquisa. De início, para fundamentar 

teoricamente essa pesquisa, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, em 
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fontes como: artigos científicos, livros e sites especializados. Esse momento é 

importante por proporcionar informações, dados, embasamentos para a delimitação 

do objeto de estudo e para orientar as direções da pesquisa.  

Optou-se por uma pesquisa descritiva, uma vez que esse tipo de abordagem 

metodológica busca descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Nesse tipo de pesquisa, 

há o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, entre eles: a observação 

sistemática e o questionário semiestruturado.  

 
A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 
fenômenos nos (variáveis) sem manipulá-los. 
Procura descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um 
fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 
características. (CERVO; BERVIAN, 2002. p. 66). 
 
 

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário 

semiestruturado contendo questões abertas e fechadas aplicadas a uma amostra 

correspondente a 14 funcionários do setor de atendimento do Centro Universitário 

UNIBH, uma empresa de grande destaque no setor educacional que atua na cidade 

de Belo Horizonte, Minas Gerais. A escolha do universo de pesquisa se deve ao fato 

de que uma das pesquisadoras trabalhou no setor da empresa e possui mais 

facilidade de acesso às informações e funcionários do local, conseguindo abertura 

para coleta dos dados necessária para a avaliação do trabalho. Para isso foi 

utilizada uma amostragem não probabilística por conveniência. 

Segundo Mascarenhas (2012) uma população é um conjunto que pode ser 

formado por pessoas, famílias, empresas, animais ou qualquer outro tipo de 

elemento. Amostra é um pedaço da população que se pretende estudar. Na 

amostragem não probabilística o pesquisador pode escolher os integrantes de sua 

amostra, não sendo necessário fazer uma escolha aleatória.  

 

Amostragem por conveniência é uma técnica de amostragem em que, como 
o próprio nome implica, a amostra é identificada primeiramente por 
conveniência. Elementos são incluídos na amostra sem probabilidades 
previamente especificadas ou conhecidas de eles serem selecionados. 
(ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2007 citado por BARBOSA; 
ALMEIDA; OLIVEIRA 2012, p. 19). 
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Para aplicar e analisar os questionários utilizou-se a metodologia da pesquisa 

quantitativa com o objetivo de mensurar o comportamento humano dentro do 

ambiente organizacional concentrando-se na explicação das relações. 

 
A abordagem de pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo uso da 
quantificação na coleta, no tratamento dos dados, e das informações que é 
feito por meio de métodos e técnicas estatísticas. Isso garante os resultados 
de pesquisa e evita distorções de análise e de interpretações, além de 
traduzir em números as informações analisadas e os dados coletados. 
(REIS, 2012, p.62). 
 

A pesquisa é fonte de conhecimento e entendimento do problema 

apresentado abordando diversas concepções a respeito do assunto. A pesquisa 

também é considerada um estudo de campo, pois se utiliza de dados obtidos na 

empresa onde são observados fatos relacionados ao cotidiano dos funcionários.    

Segundo Gil (2008) o estudo de campo é uma pesquisa que busca o 

aprofundamento de uma realidade específica, realizada por meio da observação 

direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para obter 

as explicações e interpretações do que ocorre naquela realidade. 

Foi realizada a análise dos dados através da aplicação de gráficos 

relacionando-os ao conteúdo bibliográfico apresentado no referencial teórico que 

serviu de embasamento para a pesquisa. 

 

4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

O UNIBH foi fundado em 1964, e oferece mais de 50 cursos de graduação, 

nas modalidades bacharelado, licenciatura e graduação tecnológica; dezenas de 

cursos de pós-graduação lato sensu; e diversos cursos de extensão. Possui cinco 

unidades, localizadas nos bairros Lagoinha, Lourdes, Estoril, Caiçara e União, 

equipadas com recursos tecnológicos e laboratoriais de ponta, para oferecer aos 17 

mil alunos e 1.500 colaboradores uma estrutura física completa.  

É uma empresa de grande destaque devido a sua importância no setor 

educacional e o número crescente de alunos que ingressam no mercado de trabalho 

através da instituição, trazendo grandes benefícios para o meio acadêmico. Em 

decorrência da natureza do trabalho, optou-se por trabalhar apenas com um setor do 

campus Estoril, a central de atendimento ao aluno (CAA).  O setor conta hoje com 
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15 funcionários, que trabalham em dois turnos, auxiliados pelo setor Ampliar que 

conta com 9 funcionários.  

 Escolheu-se o CAA, por ser um setor que demanda um grau considerável de 

acesso ao aluno e de resoluções de problemas e exige certa habilidade e controle 

motivacional. O questionário aplicado contém 9 questões no total, apresentando 

questões abertas e fechadas. Foram aplicados 14 questionários no total. 

 

4.2 ANÁLISE DE DADOS 

Na questão 1 foi identificado que o sexo dos funcionários do setor na sua 

maioria é o feminino, sendo 10 mulheres e 4 homens. Isso demonstra um índice 

considerável da força da mão de obra feminina no ambiente organizacional, 

demonstrando a mudança nos grupos de trabalho de forma geral, antes dominados 

por homens e agora estando cada vez mais diversificados. 

 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 
 

 

No gráfico 2 pode-se analisar que os 93% dos funcionários tem idades entre 

18 e 30 anos, o que torna o ambiente de trabalho caracterizado por pessoas jovens 

o que representa um fator positivo por ser um grupo com características 

semelhantes. Robbins (2009) aborda essa questão quando afirma que a satisfação 

29% 

71% 

              Gráfico 1: Perfil quanto ao gênero 

Homens

Mulheres
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está ligada a fatores como relacionamento com os colegas situação essa que pode 

ser potencializada nesse ambiente, visto o grupo ter, características semelhantes.  

Há nesse caso, uma predominância da mão de obra formada por mulheres 

jovens. Não foi possível identificar os motivos para essa predominância. 

                              

 

 
                                                Fonte: da pesquisa (2016). 
 
 

De acordo com o gráfico 3 a maioria dos pesquisados está cursando o nível 

superior. Pode-se identificar a partir desses dados que o grupo possui um nível de 

conhecimento acadêmico e idades semelhantes, caracterizado em sua maioria por 

pessoas jovens e estudantes de nível superior. Para Fontes e Machado (2008) a 

idade dos funcionários tem impacto negativo sugerindo que trabalhadores mais 

velhos têm menor probabilidade de estarem satisfeitos com seus postos de trabalho. 

Além disso, o nível de escolaridade aumenta o grau de exigência dos trabalhadores. 

Assim quanto maior for o nível de escolaridade e o grau de experiência do 

funcionário maior será suas expectativas acerca do ambiente de trabalho e maiores 

serão suas exigências em relação ao nível de reconhecimento e retorno profissional.     

7% 

36% 

57% 

Gráfico 2: Perfil por faixa etária 

Acima de 30 anos

Entre 25 e 30 anos

Entre 18 e 25 anos
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                                           Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Quando questionados sobre o grau de importância dos itens listados para 

eles, as respostas indicaram que a maioria considera plano de carreira o item mais 

importante seguindo por benefícios. A remuneração (salário) aparece como terceiro 

item em importância e o relacionamento com os colegas o menor percentual como 

demonstra o gráfico 4. 

Wagner, Hollenbeck (2012) aborda essa questão quando relata que o 

indivíduo trata os valores de acordo com sua importância, com que ele anseia por 

algo ou na forma com que ele percebe isso. Ainda segundo Bowditch, Buono (1992), 

o termo usado para designar as diversas recompensas é a remuneração total. Ela 

pode ser dividida em três grupos: pagamento em termos de salários ou 

remuneração, benefícios e recompensas não monetárias como reconhecimento, 

condições de trabalho e elogios, sendo assim as recompensas apresentam grau de 

importância de acordo com as prioridades do indivíduo. 

8% 

23% 

69% 

Gráfico 3: Nível de escolaridade 

Superior completo

Nível médio

Superior incompleto
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Fonte: da pesquisa (2016).    

                                                  

 

De acordo com o gráfico 5, quanto a se sentirem injustiçados no trabalho, 7 

disseram que sim e 5 disseram que não, e 2 pessoas não responderam. Entre as 

respostas sim, todos disseram que se sentem desmotivados e tiveram queda no 

rendimento, visto que as condições de trabalho estão gerando insatisfação. 

Em relação à motivação humana Bergamini (1997) afirma que pessoas são 

diferentes e podem se sentir injustiçadas devido às regras, talvez sendo necessário 

observar regras específicas. O gestor deve ter esse cuidado ao tratar com os 

diferentes tipos de pessoas dentro de uma organização, buscando sempre ser 

imparcial em suas decisões junto ao coletivo e discreto nos assuntos mais 

específicos e particulares. Pode-se concluir que a motivação parte da ideia de 

reconhecimento do indivíduo e do respeito por suas opiniões e não apenas das 

recompensas financeiras que a empresa oferece. Para Zanelli e Silva (2008) muitos 

indivíduos não percebem seus esforços sendo recompensados de maneira justa 

pelas organizações nas quais estão inseridos, diante dessa percepção podem se 

sentirem injustiçados em determinadas situações.  

12% 

24% 

29% 

35% 

Gráfico 4: Grau de importância  

Relacionamento com os colegas

Remuneração

Benefícios

Plano de carreira
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                                Fonte: da pesquisa (2016). 

 

                                                                                            
Para melhor compreensão das motivações pessoais foi perguntado o que 

motivava cada um deles no setor. 

Como é abordado por Bergamini (1997), os motivos podem ser muitos dentro 

de determinada ação como também várias ações podem estar ligadas a um único 

motivo. A motivação é muita complexa e apresenta características distintas entre os 

indivíduos. 

Segundo dados da pesquisa os entrevistados em sua maioria disseram se 

sentirem motivados principalmente em relação à equipe de trabalho que torna o 

ambiente mais amigável e conciliador e ressaltam a necessidade de serem 

reconhecidos e ouvidos.  

Aparece também como pontos de motivação a independência para resolver 

questões e os benefícios, reforçando a ideia que a relação satisfação x remuneração 

é mais complexa e não é direta. Em relação às frustações no ambiente de trabalho o 

que aparece em sua maioria como ponto negativo é o não reconhecimento 

profissional e o favoritismo. A maioria alega que se sentem frustrados quando não 

levam em consideração suas opiniões ou não são reconhecidos os seus esforços, e 

ainda quando as escolhas não são baseadas na meritocracia e sim na amizade. A 

carga horária aparece como ponto positivo, pois muitos estudam e precisam de certa 

flexibilidade de horário.  

14% 

36% 

50% 

Gráfico 5: Injustiça no trabalho 

Não responderam

Não

Sim
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As frustações podem surgir à medida que os valores considerados 

importantes deixam de ser observados pela empresa ou pelo grupo. Kondo (1994) 

salienta que liderar significa fazer a equipe assimilar o objetivo comum de seu grupo, 

e, além disso, liderar é orientar, desenvolver e incentivar a equipe. Medeiros (1997) 

aborda que as organizações devem adotar medidas que busquem compreender 

seus funcionários em suas relações de trabalho, conhecendo os principais fatores 

que trazem motivação tornando-os produtivos para a empresa. Quanto mais a 

empresa conhecer seus funcionários maiores serão as possibilidades de motivá-los 

e de evitar que eles se sintam insatisfeitos e frustrados. 

Em relação à importância do feedback os entrevistados consideram o 

feedback  de extrema importância para o desempenhar das atividades realizadas 

por eles. É através dele que eles conseguem visualizar possíveis erros e 

consequentemente concertá-los. Conseguem obter uma visão mais aprimorada do 

funcionamento do setor, identificam melhorias, conseguem opinar e fazer 

colocações a respeito do próprio desempenho e se sentem vistos. Alegam ainda que 

o feedback faz parte da função de um bom gestor que deve estar sempre atento ao 

que acontece sob sua supervisão e garante a oportunidade de melhoria para todos. 

Chiavenato (2015) afirma que os fatores críticos para motivar pessoas são 

basicamente: a) deixar claro desde o primeiro dia que cada pessoa é responsável; b) 

confronto saudável pode oferecer condições favoráveis para esclarecer situações na 

busca de consenso; c) definir e atingir metas; comemorar as vitórias como incentivo. 

Por isso, a importância do feedback como forma de manter acordado níveis de 

responsabilidades, favorecer relações e criar oportunidades, além de ser uma forma 

de esclarecer vários pontos e criar condições de consenso. Dentro desse contexto 

deve-se observar a crítica garantindo-a como uma ferramenta construtiva na 

argumentação das ideias e não um elemento desmotivador, como bem é 

demonstrado por Wachowicz (2013) quando diz que em relação as críticas é 

importante que seja pontuado os aspectos positivos criando um ambiente propício 

para a aprendizagem, caso contrário, a crítica pode gerar um efeito contrário, 

acarretando desmotivação, frustração e negativismo. 
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                                          Fonte: da pesquisa (2016). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

A pesquisa teve como objetivo avaliar a percepção dos funcionários do CAA 

Central de Atendimento ao Aluno do campus Estoril quanto a motivação no trabalho. 

Os objetivos propostos foram atingidos, pois se pode identificar que dentro do 

campo organizacional a motivação e a satisfação dos funcionários são bastante 

complexas e variáveis de acordo com os interesses e objetivos pessoais. A 

remuneração não aparece como fator primordial embora esteja amplamente ligada 

aos objetivos individuais e coletivos. Fatores internos como realização pessoal, 

autonomia e liberdade aparecem como pontos importantes e fatores externos como 

benefícios e bom relacionamento com a equipe também recebem destaque. 

O feedback aparece como um ponto expressivo na opinião dos colaboradores 

como uma forma de reconhecimento e posicionamento frente a várias questões 

tanto no ponto de vista positivo quanto negativo. Ele também é uma das principais 

ferramentas para manter uma equipe motivada, pois é através do feedback que são 

analisados os problemas e os pontos positivos da equipe, devendo ser uma 

ferramenta aprimorada. 

A pesquisa teve limitações considerando que a motivação é bastante variável 

e complexa e se torna difícil entende-la em toda sua totalidade, pois ela varia de 

indivíduo para indivíduo e muda de acordo com os interesses de cada um. Para 

14% 

86% 

Gráfico 6: Feedback 

Não recebem

Recebem
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melhor compreensão é necessário um estudo mais profundo a respeito dessas 

variações e uma amostra mais ampla dos entrevistados. Além disso, o formulário 

construído não foi baseado nos conceitos do referencial teórico, representando 

assim uma restrição à pesquisa do ponto de vista acadêmico. A coleta dos dados, 

nesse sentido, deve ser interpretada à luz das informações colhidas em campo, 

sem, contudo, possuir rigor metodológico. Essas restrições impõem, portanto, 

limitadores ao trabalho do ponto de vista acadêmico, mas não invalidam uma análise 

da situação fática investigada.  A pesquisa foi realizada de forma sucinta e breve o 

que dificulta a conclusão definitiva em relação a satisfação e a motivação dos 

funcionários. As conclusões não são, portanto, definitivas e se apresentam de forma 

parcial, sendo possível retirar algumas conclusões sobre o tema de maneira 

limitada. 

De acordo com a pesquisa são diversos fatores que influenciam os 

funcionários dentro das organizações. Um dos pontos mais importantes é a 

necessidade de cada indivíduo, o que faz com que ele encontre a motivação para 

realizar determinada tarefa. Diante disso, pode-se dizer que mesmo funcionários 

aparentemente motivados podem não permanecer assim durante um período 

significativo, o que precisa ser levado em consideração. A motivação sofre grande 

influência de fatores externos, que podem variam e gerar insatisfação. A insatisfação 

nem sempre está ligada a fatores externos, e sim de percepções internas, que são 

mais difíceis de serem identificadas, e podem até serem identificadas de forma 

errônea, visto que o ser humano é instável e sujeito a mudanças, se apresenta de 

forma complexa e seus ideais mudam de acordo com vários fatores. Uma pessoa 

pode estar motivada dentro da organização e sair da empresa por outros motivos 

pessoais.  

As necessidades fisiológicas e de seguranças quando supridas não 

representam pontos de motivação, mas são necessárias para que se mantenha os 

funcionários em condições de realizarem suas tarefas cotidianas. Pode-se notar que 

as necessidades de auto realização, necessidade de estima e necessidade sociais, 

representam pontos de motivação e satisfação para a equipe e aparecem como 

principais objetivos dos pesquisados. Um ponto negativo encontrado é a dificuldade 

de resolver conflitos entre a equipe, ponto que merece maior atenção do líder, que 



21 
 

Av. Prof. Mário Werneck, 1685 - Estoril - CEP: 30455-610 BH/MG 

(31)3319.9500 

deve estar atento para que a crítica se torne uma ferramenta construtiva 

colaborando para o crescimento da equipe. 

Como sugestão pode-se ressaltar a necessidade de resolver esses conflitos 

adotando formas mais claras e objetivas junto ao gestor e mesmo um 

posicionamento mais próximo da equipe, ouvindo suas sugestões e adotando 

padrões mais concretos de meritocracia e alinhamento de ideias. Pode-se também 

utilizar formas que agreguem valor e conhecimento ao grupo, além de interação 

através de reuniões onde eles possam expressar suas opiniões e sugestões, cursos 

de aperfeiçoamento e treinamentos. É importante que as necessidades fisiológicas e 

de segurança que são básicas, estejam sendo atendidas como forma de se evitar as 

insatisfações. Além disso, é preciso traçar metas que favoreçam crescimento 

profissional e pessoal satisfazendo as necessidades de realização gerando assim 

motivação. Dessa maneira pode-se concluir que esse estudo é extremamente 

importante no sentido de identificar pontos negativos ligados à insatisfação e falhas 

no processo, mas é muito complexo e dá margem para novas investigações e novas 

pesquisas mais aprofundadas do tema. Por isso, a importância de se analisar outras 

variáveis e pontos de vista sob o olhar das teorias motivacionais. 

Recomenda-se como pesquisa futura que seja elaborado um questionário 

mais estruturado baseado no referencial teórico para a realização de uma nova 

pesquisa mais consistente e com maior relevância dos dados.  
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APÊNDICE A – Pesquisa de motivação dos funcionários do UniBH. 

                                           Questionário motivação 

 

Número do Questionário: __________ 

1.         Sexo 

(___) Masculino 

(___) Feminino 

2. Idade: _________ 

3. Empresa: UNIBH – Campus ____________________.  

4. Nível de escolaridade: _________________________.  

5. Na função que você desempenha hoje dentro da empresa o que considera 

mais importante?  

a.(___) Remuneração 

b.(___) Benefícios 

c.(___) Plano de carreira 

d.(___) Relacionamento com os colegas 

6. Já se sentiu injustiçado no trabalho?  

(___) Sim 

(___) Não 

Caso a sua resposta tenha sido afirmativa, cite como isso interferiu no seu 

rendimento. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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7.  O que mais motiva você no seu local de trabalho? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8.  O que mais te frustra profissionalmente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9.  Você recebe feedback?  

(___) Sim 

(___) Não 

Para você qual a importância desse retorno da empresa em relação ao seu 

trabalho? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


