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TÉCNICAS MOTIVACIONAIS NO BANCO SANTANDER DE 
GENERAL SALGADO 

 
 

1. RESUMO 

O presente trabalho pretende por meio de estudo de caso analisar e refletir sobre as 
técnicas motivacionais utilizadas pela empresa Banco Santander, bem como a visão 
de seus colaboradores. Sabe-se que as empresas estão mudando o olhar em torno 
de seus empregados, tendo em vista as atuais propostas ocorridas dentro do 
mercado de trabalho, afinal, ter colaboradores incentivados e motivados pode ser 
fator de grande desenvolvimento para a empresa. Optou-se pelo trabalho 
bibliográfico e o estudo de caso, realizado no Banco Santander de General Salgado 
- SP. Percebeu-se que o fator motivação e a valorização profissional são fatores que 
podem, realmente, levar uma empresa a crescer, mas principalmente, ter 
colaboradores realizados pode fazer grande diferença na prestação de serviços, 
principalmente, quando esse está ligado ao público, muito exigente nos dias de hoje.  
 

2. INTRODUÇÃO 

 

O mundo de hoje exige do colaborador muito mais que simples cumprimento 

de tarefas e metas. Atualmente, a valorização, o comprometimento e as técnicas 

motivacionais que uma empresa dedica ao seu colaborador passaram a ter grande 

importância gerando uma cadeia de resultados satisfatória na relação organização e 

colaborador, principalmente, quando essas técnicas são de fato eficazes. 

Pode-se definir motivação como sendo um impulso, um sentimento que faz 

as pessoas agirem para atingir seus objetivos. Isso é o que faz com que os 

indivíduos dêem o melhor de si, façam o possível para conquistar o que desejam de 

modo a não se sentirem desgastados pelo tempo que isso vai lhes exigir. 

Neste sentido, a motivação é uma causa particular e que por ser assim não 

é de fácil aplicação no ambiente de trabalho, pois o que pode motivar um indivíduo, 

pode não motivar o outro. Porém, por outro lado tem características básicas para 

todos os indivíduos. Então, o que precisa ser compreendido pelas empresas é em 

que nível de satisfação motivacional encontra os seus colaboradores. 

Entre algumas teorias motivacionais existe a da Hierarquia das 

necessidades de que o homem se motiva quando suas necessidades são supridas, 

como a auto-realização, autoestima, necessidades sociais, segurança e 

necessidades fisiológicas.  
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O colaborador motivado é mais bem aproveitado em sua função na empresa 

do que apenas se ele preenchesse os requisitos básicos que sua função exige. A 

motivação é algo abrangente de vários fatores como: econômicos, emocionais, de 

ambiente, de valorização pessoal ou profissional etc., por isso, dependem do grau 

de satisfação que cada colaborador integra. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Identificar quais os métodos motivacionais que a empresa Banco Santander 

de General Salgado - SP utiliza e se esses métodos estão de acordo com o nível de 

satisfação dos funcionários.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Para desenvolver este trabalho de pesquisa recorreu-se a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa exploratória.  A pesquisa bibliográfica possibilitou entender 

o que é motivação, bem como a opinião de estudiosos sobre o tema. Já a pesquisa 

de campo ou exploratória colaborou para um aprofundamento sobre o tema 

escolhido.  

Segundo Vianna (2001) a pesquisa exploratória deve ser utilizada quando se 

quer entender uma situação, a partir de estudos feitos por diferentes autores ou 

vivenciados por várias pessoas.  

Neste sentido, a pesquisa utilizada foi o estudo de caso, que segundo Viana 

(2001), é uma pesquisa objetiva, um estudo detalhado, profundo e exaustivo de um 

objeto ou situação, contexto ou individuo, uma única fonte de documentos, 

acontecimentos específicos e outras situações, sempre de forma a permitir o 

entendimento da sua totalidade.  

A população alvo dessa pesquisa foi 15 funcionários do Banco Santander 

em General Salgado- SP, localizada na Av. Diogo Garcia Carmona, Centro.   

Segundo Monteiro (2001) a pesquisa é uma agradável e estimulante forma 

de reafirmarmos o que já sabemos sobre o assunto e também de adquirir mais 

informações. Pesquisa é o conjunto de atividades intelectuais tendentes à 

descoberta de novos conhecimentos. 
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A técnica empregada para coleta de dados foi a entrevista e questionário, 

por meio da entrevista pode-se observar o comportamento, esclarecer dúvidas em 

relação às perguntas e verificar a fidedignidade no momento das respostas, já o 

questionário estruturado com perguntas claras e objetivas, já que deve garantir a 

uniformidade de entendimento dos entrevistados e, consequentemente, a 

uniformidade dos resultados e proporcionando a liberdade de respostas, pois os 

interrogados não estavam face a face com o interrogador e sua identidade não é 

conhecida.  

Neste sentido, espera-se esclarecer, ao final desta pesquisa as atitudes das 

organizações e a integração dos funcionários, podendo assim, finalizar o trabalho 

com credibilidade e confiança. Assim, a apresentação dos fatos evidencia as 

conclusões e a interpretação consiste no contrabalanço dos dados com a teoria. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 O fator motivação, tema desse trabalho, pode ser entendido como um fator 

interno que é capaz de desenvolver e estimular todo potencial do indivíduo, 

aumentando seu desempenho dentro da empresa. No entanto, estudar as 

variabilidades existentes nessa temática, ou seja, as variações que ocorrem de um 

indivíduo para outro é algo complexo, porém, necessário e importante.   

 De acordo com Kanfer (1990) existem três fatores que podem contribuir para 

que ocorra a motivação. A primeira é o impulso que pode ser provocado por um 

estímulo externo e pode também ser gerado internamente nos processos mentais do 

indivíduo ou do ambiente externo. Depois, a direção que pode ser manifestada pela 

orientação do empregado para realizar com competência, habilidade e precisão as 

suas obrigações, vindo a alcançar o resultado previsto ou esperado pelo 

empregador. Por último, a persistência do comportamento, que é provocado pelas 

metas a serem alcançadas através de seus esforços.  

De acordo com Gil (2007, p. 236) a motivação pode ser considerada como 

sendo a força que motiva as pessoas a agirem, ou seja, aquilo que nos impulsiona 

na realização de alguma ação. Ainda para o autor citado anteriormente, essa força 

era impulsionada pelos nossos pais, professores e posteriormente, os chefes. No 

entanto, estudos atuais, comprovam que o motivo tem origem numa necessidade, ou 
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seja, a pessoa necessita ser estimulada para se sentir motivada a realizar qualquer 

ação.  

 Para Katzel e Thompson (1990) a motivação humana está ligada 

diretamente com o impulso ou com a tendência a realizar determinado 

comportamento, principalmente no ambiente de trabalho. De acordo com os autores 

citados, a motivação está ligada diretamente aos interesses da empresa com o 

empregado, num envolvimento no qual, cada uma das partes apresenta suas 

expectativas. Já o colaborador espera o reconhecimento pelas tarefas realizadas em 

tempo hábil, ótima qualidade, produtividade dentre outros desempenhos. Sabe-se 

que todas essas atividades fazem parte dos deveres do colaborador, porém, em 

muitos casos, não são desenvolvidas de maneira adequada, o que contraria o 

contrato de trabalho.  

De acordo com Gil apud Chiavenato (2007) os colaboradores não podem 

mais serem vistos apenas como meios de produção, mas sim como pessoas com 

muitas habilidades, competência para garantir que suas tarefas sejam realizadas de 

maneira adequada, elevando o nível de produção e consequentemente, melhorando 

o desempenho da empresa.  

 Para o autor, quando o indivíduo entra numa organização para trabalhar, 

seu interesse inicial não é aumentar o lucro da empresa, mas sim satisfazer suas 

necessidades pessoais.   Gil (2007) fortalece essa idéia em suas citações dizendo 

que a motivação nada mais é do que a necessidade de satisfazer o indivíduo em 

suas frustrações pessoais, ou seja, se ele não encontrar no trabalho algum meio de 

atingir suas expectativas, não se sentirá numa relação de troca e logo começará 

apresentar baixa produtividade.  

Atualmente, percebe-se que as organizações têm plena consciência disso e 

tem se preocupado em compreender os mecanismos que motivam e influenciam as 

atitudes humanas e também, as demandas do colaborador no ambiente de trabalho.  

   De acordo com Erez (1997) quando o colaborador se apresenta 

insatisfeito, não há a mínima chance de apresentar disposição para dedicar-se ao 

trabalho, muito menos desenvolver suas habilidades e conhecimentos pessoais. 

Sendo assim, é muito importe conhecer seu colaborador, suas expectativas, bem 

como valorizar e motivá-los para poder ter uma equipe lucrativa para a empresa. 
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Para Canhoto (2003) o que precisamos buscar na educação do homem é 

desenvolver e estimular suas potencialidades, não se esquecendo do lado 

humanizado do ser. Precisamos desenvolver o pensar, o sentir, o agir de nossos 

colaboradores, motivando-os, pois precisamos torná-los capazes de criar e se 

responsabilizar pela sua própria criação para que ele consiga viver em harmonia 

consigo e com os outros. 

Para Chiavenato (1997) definir os reais motivos que motivam o ser humano 

é muito difícil, afinal, cada um tem uma personalidade, interesses diferentes. Neste 

sentido, entendemos que o que motiva um indivíduo pode não motivar o outro e 

ainda, é muito difícil definir parâmetros a serem seguidos dentro das empresas.  

 Ainda, segundo o autor citado anteriormente existem muitos mitos acerca 

das técnicas motivacionais, afinal não são apenas bons salários, muito menos 

pagamento de prêmios que garantem que o colaborador desempenhará seu trabalho 

de maneira satisfatória. Porém, vale ressaltar que muitas empresas utilizam destas 

técnicas porque os resultados vêm mais rápido do que o esperado. 

 No entanto, salienta-se que, mesmo utilizando todas as técnicas 

motivacionais possíveis, desde a inserção do colaborador na empresa, é preciso 

observar quais os anseios de seus colaboradores. Muitas vezes essas técnicas 

precisam ser adaptadas a realidade de seus empregados de maneira a satisfazer 

todos os envolvidos. 

 

6. RESULTADOS 

 

  Para a elaboração da terceira parte desta pesquisa, coletou-se dados que 

possibilitaram estabelecer uma visão mais abrangente sobre os colaboradores do 

Banco Santander em relação à empresa, bem como as técnicas motivacionais 

utilizadas. Distribuiu-se 15 questionários dentre os colaboradores que possibilitaram 

estabelecer estas estatísticas: 
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Gráfico 1 - Tempo de trabalho na empresa 

até 2 anos

de 3 a 5 anos

de 10 a 15 anos

 
Fonte: Técnicas Motivacionais no Banco Santander de General Salgado, (2013). 

 

O resultado apresentado no gráfico 1 mostra que 5% dos colaboradores 

atuam na empresa a cerca de 2 anos, 70% estão na prestação de serviço entre 3 e 

5 anos e cerca de 25%  trabalham entre 10 e 15 anos. Pode-se perceber que a 

maioria trabalha há pouco tempo. Esse resultado pode estar ligado a fatores internos 

ou externos como: mudança de empresa, busca por outro tipo de trabalho, 

oportunidade de melhoria ou até mesmo aposentadorias.  

 

Gráfico 2- Fator motivação- visão dos colaboradores 

SIM

NÃO

NÃO 

RESPONDEU

 
Fonte: Técnicas Motivacionais no Banco Santander de General Salgado, (2013). 

 

O gráfico 2 mostra que 80% dos colaboradores da empresa Banco 

Santander se sentem motivados de maneira adequada. Porém, 10% responderam 

que não e outros 10% não quiseram opinar. Esse resultado veio fortalecer a tese de 

que, a empresa ainda, não satisfaz a todos seus colaboradores, ou seja, ainda 

existem expectativas que não foram alcançadas em relação à motivação. 
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Gráfico 3- Técnicas Motivacionais 

RECONHECIMENT

O PUBLICO

PLANO DE 

CARREIRA

OUTRAS 

VANTAGENS

 
Fonte: Técnicas Motivacionais no Banco Santander de General Salgado, (2013). 

 

  Segundo os dados coletados apresentados pelo gráfico 3, 5% dos 

colaboradores vêem o reconhecimento público como a melhor maneira da empresa 

motivar seus colaboradores, no entanto, cerca de 60% disseram que o plano de 

carreira é o forte da empresa Santander e, cerca de 35% apontaram que existe 

outras vantagens dentro da empresa que os motiva. Certamente essa porcentagem 

final, pode estar ligada a fatores salariais ou prêmios de bonificação. 

 

Gráfico 4- Visão dos colaboradores 

SIM

NÃO

EM PARTE

                                                
Fonte: Técnicas Motivacionais no Banco Santander de General Salgado, (2013). 

 

De acordo com os resultados apresentados pelo gráfico 4, 90% dos 

colaboradores se sentem motivados pelos mais diferentes situações. Já, 5% afirmam 

que a empresa não apresenta fatores motivacionais e 5% dos entrevistados 

disseram que a empresa os motiva em partes. Pelo percentual apresentado, a 

maioria dos colaboradores está satisfeita e vêem a valorização de seu trabalho. 

Mesmo diante deste percentual, percebeu-se que, para que aconteça o sucesso da 

empresa, principalmente, num mundo competitivo, é necessário que haja pessoas 

capacitadas e satisfeitas, dedicando-se fortemente a tarefa de fazer de sua empresa 

a melhor do mundo. 
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Portanto, ainda existe a necessidade de começar a modificar os locais de 

trabalho, transformando-os numa extensão prazerosa de seu dia a dia.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante o estudo e a pesquisa de campo foi possível verificar que motivar 

colaboradores tornou-se uma questão de sobrevivência para as empresas, 

principalmente, nesta era globalizada. 

 Percebe-se que proporcionar aos colaboradores vantagens significativas 

como: prêmios de bonificação, plano de carreira dentre outros aspectos 

motivacionais, pode levar o colaborador. No entanto, quando falamos em salário, 

este é, sem dúvida o maior motivo para que o colaborador se sinta motivado. 

Entende-se que, salário adequado, contribui para que o empregado possa satisfazer 

suas necessidades e desejos. O trabalhador que tem um salário condizente com sua 

função atua com mais dedicação, investe mais em cursos para a melhoria de suas 

atividades, preocupa-se em prestar o melhor serviço, podendo até dar certa 

tranquilidade emocional a sua família. 

  Porém, motivar não é simplesmente aumentar salários, mas sim, levar o 

colaborador a enxergar novos motivos dentro da empresa.  

Mais do que promover e desenvolver técnicas motivacionais para seus 

colaboradores, as empresas devem pensar no tema motivação como uma maneira 

de garantir o seu próprio futuro, ou seja, olhando para dentro de si mesma, 

principalmente dentro do mundo de negócio.  

  Considera-se, portanto, que é preciso e necessário que as empresas 

pensem em práticas motivacionais que venham a atender as necessidades de seus 

colaboradores e que possa garantir o sucesso do produto e da marca. 
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