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1. RESUMO 

 No trabalho científico será relatado as dificuldades e possíveis soluções para 

realizar a motivação nas organizações no século XXI. Para isso, será aplicado um 

estudo de caso, na empresa Supermercado Pessotto, localizada no munícipio de 

Fernandópolis (SP), com o intuito de diagnosticar as falhas e acertos dentro da 

organização e conhecer as condições em que as pessoas podem ser motivadas. 

Após a pesquisa bibliográfica, os problemas serão diagnosticados através do 

questionário que será aplicado aos colaboradores, no qual irá detectar as principais 

reclamações e as ações que são utilizadas dentro da organização que não estão 

satisfazendo o quadro de funcionários, para analisar a situação e avaliar os 

resultados para a conclusão do trabalho. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Na área administrativa, conhecer as condições em que as pessoas podem ser 

motivadas e como desenvolver essas estratégias dentro da organização é 

fundamental. (HAMPTON, 1983, 1992) 

Segundo Robbins (2005, p.132) pode-se definir motivação como “o processo 

responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa 

para o alcance de uma determinada meta”. De maneira geral, pode-se dizer que 

motivação são os esforços utilizados para atingir um objetivo, neste caso, será 

utilizada exclusivamente em problemas organizacionais, para que assim, o foco seja 

comparar ao aspecto comportamental no trabalho. 

A dificuldade nas empresas não está na falta de habilidade técnica, mas na 

maneira de se relacionar com as pessoas. A maior falha no setor administrativo é 

achar que seus colaboradores não desenvolvem suas funções com qualidade por 

falta de conhecimento, mas na verdade isto ocorre devido à forma que são tratados 

pelo seu líder. (BERGAMINI, 1997) 

Sempre existiu uma interrogação a respeito do comportamento humano, mas 

só ganhou ênfase agora, pois o foco era no desenvolvimento tecnológico, que 

deixou de ser, devido a sua constante inovação. Desta forma, as pessoas passaram 

a ganhar seu merecido espaço, e os gestores começaram perceber que o fracasso 

das organizações podem estar relacionado a falta de reconhecimento de seus 

funcionários. (BERGAMINI,1997) 



Portanto, os administradores que desejam motivar seu pessoal, devem 

compreender as necessidades, expectativas e dificuldades dos mesmos, para 

assim, planejar, organizar, dirigir e controlar, corretamente, evitando atritos, 

problemas e funcionário desmotivado dentro da organização. 

 

3.OBJETIVOS 

O objetivo será aprofundar o campo de pesquisa relacionado à área 

motivacional, com o foco em seus colaboradores, para evidenciar este aspecto, será 

realizado um estudo de caso no Supermercado Pessotto, localizado no munícipio de 

Fernandópolis (SP), para assim, diagnosticar as falhas dos aspectos motivacionais, 

pois o lado humano são os principais estimuladores da inovação e da mudança 

dentro da organização. 

 

4. METODOLOGIA  

 Para o desenvolvimento do artigo científico será realizado primeiramente uma 

pesquisa bibliográfica, retratando os principais assuntos dentro do tema abordado, 

como por exemplo: Fatores motivacionais e dificuldades enfrentadas pela 

organização para motivar o seu quadro de colaboradores. 

 A próxima etapa será a aplicação do estudo de caso no Supermercado 

Pessotto, localizado no munícipio de Fernandópolis (SP). Para realizar a coleta de 

dados, irá utilizar as seguintes ferramentas: Entrevista com os gestores e líderes do 

estabelecimento, e um questionário com os funcionários da empresa.  A pesquisa 

aplicada será de caráter qualitativo, essa forma de pesquisa de acordo com Creswell 

(2010, p. 43) define esta abordagem como sendo “um meio para explorar e para 

entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema 

social ou humano”. 

 As informações coletadas serão analisadas e avaliadas dentro do contexto, 

para finalmente utiliza-las como base para fundamentação do trabalho.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 Inicialmente houve a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre 

motivação nas organizações no século XXI e sobre fatores motivacionais, para saber 

quais as influências e principais erros cometidos pelos gestores dentro das 

organizações na hora de motivar seus colaboradores. 



 Para realizar o desenvolvimento do trabalho executaremos as seguintes 

etapas: Realização do estudo de caso no Supermercado Pessotto de Fernandópolis 

(SP), entrevista com os gestores, elaboração e aplicação de um questionário com os 

funcionários da organização, análise e interpretação dos dados que foram coletados. 

E por fim execução da proposta do trabalho e considerações finais. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Realização de uma análise para saber se a empresa em estudo realiza algum 

programa ou projeto de motivação dentro da organização. Caso já possua algo 

relacionado ao tema abordado será realizada uma observação e sugerir novidades 

para adequar e melhorar este projeto. Se a empresa não possuir, será elaborado um 

programa adequado para a estrutura do estabelecimento, e apresentado como 

forma de proposta para ser implantado e avaliado dentro da organização, podendo 

assim diagnosticar os pontos positivos, negativos e qual a diferença que este projeto 

gerou dentro da empresa. 
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