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RESUMO 

 

São as pessoas que irão contribuir com seus conhecimentos, suas habilidades, sua 

inteligência a fim de atingir com excelência os objetivos da organização. E para tanto, 

a empresa deve ser formada por pessoas motivadas, satisfeitas, que se sintam 

importantes para a organização, e principalmente, sintam-se indispensáveis. A partir 

da revisão de literatura identificou-se que poucos estudos focam a percepção dos 

funcionários de diferentes níveis hierárquicos sobre como a organização os motiva. 

Desse modo, o objetivo desse artigo foi identificar a percepção dos colaboradores com 

relação as práticas de motivação realizadas pela organização. Para alcançar o 

objetivo proposto, foi realizado um estudo de caso com a triangulação de dados, com 

indivíduos de diferentes níveis hierárquicos, em uma empresa multinacional, do ramo 

metalúrgico. Constatou-se que a motivação não é sentida da mesma forma entre os 

diferentes níveis organizacionais, ou seja, a forma como a empresa busca motivar os 

funcionários não é efetiva. Aliado a isso a comunicação entre os níveis 

organizacionais não é influenciada pela organização, tendo como consequência um 

ambiente desagradável para trabalhar. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o atual contexto de competitividade, se faz necessário que as 

organizações se adaptem cada vez mais às mudanças que acontecem diariamente 

no mercado. São as exigências dos clientes, dos fornecedores, dos próprios 

colaboradores que implicam essa necessidade de adaptação.  

A partir disso, as empresas vêm se preocupando em se manter competitivas 

de forma diferenciada, seja pelo preço, produto, qualidade, o que mais for. E para isso, 

estão percebendo como é importante valorizar o capital humano, visto que é o 

principal ativo da organização, pois são as pessoas as principais armas que uma 

empresa pode ter para se manter ativa e atingir seus objetivos. 

São as pessoas que irão contribuir com seus conhecimentos, suas habilidades, 

sua inteligência a fim de atingir com excelência os objetivos da organização. E para 

tanto, a empresa deve ser formada por pessoas motivadas, satisfeitas, que se sintam 

importantes para a organização, e principalmente, sintam-se indispensáveis.  

 



2. OBJETIVOS 

Durante as pesquisas não foram localizados estudos que tratem da percepção 

dos funcionários de diferentes níveis hierárquicos sobre como a organização os 

motiva.  

Partindo deste princípio, este artigo foi elaborado com ênfase no processo de 

manter pessoas e seu objetivo é de identificar a percepção dos colaboradores com 

relação as práticas de motivação realizadas pela organização.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Para alcançar o objetivo proposto, foi realizado um estudo de caso com a 

triangulação de dados aplicada à indivíduos de diferentes níveis hierárquicos, em uma 

empresa multinacional, do ramo metalúrgico. 

Triangulação é um procedimento que combina métodos distintos de coleta de 

dados, diferentes populações (ou amostras) e diferentes conclusões a respeito do 

fenômeno que está sendo investigado, melhorando assim a validade dos resultados. 

(ZAPPELLINI E FEUERSCHÜTTE, 2015). Segundo Denzin (1989 apud DUARTE, 

2009), existem quatro tipos de “triangulação” – triangulação de dados, triangulação do 

investigador, triangulação teórica e triangulação metodológica. Este estudo utilizou a 

triangulação de dados, que diz respeito a recolha de dados por intermédio de 

diferentes fontes. Existem diferentes subtipos de triangulação de dados: tempos 

(datas: pesquisando as diferenças temporais), espaço (locais: considerando a 

maneira de investigação comparativa) e com indivíduos diferentes. 

Estudo de caso é um método de análise qualitativa e refere-se a um estudo 

intensivo de uma situação particular. É um meio de organizar dados sociais 

prevalecendo as características unitárias do assunto estudado (BRESSAN, 2004). 

Foi elaborado um estudo de caso, utilizando a triangulação de dados com 

indivíduos diferentes, onde foram confrontadas as respostas de três pessoas de cada 

um dos níveis organizacionais (estratégico, intermediário e operacional) de uma 

empresa do setor metalúrgico.  A coleta de dados foi feita por meio de um questionário 

eletrônico preenchido pela internet, utilizando-se a ferramenta Google Docs®, no mês 

de outubro de 2017. A ferramenta foi disponibilizada via e-mail. Neste questionário os 

respondentes foram levados a demonstrar quais são suas percepções a respeito de 

como a empresa motiva seus colaboradores. O questionário foi elaborado baseado 



no artigo “O que motiva os empregados” de Caudron (1997). Neste artigo, a autora 

define as vinte técnicas de motivação que são recomendadas por vários especialistas 

norte-americanos. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1. MOTIVAÇÃO 

 

 

A motivação é o mecanismo que leva o ser humano para a realização de seus 

objetivos e está diretamente relacionada as necessidades, vontades e intenções, 

forças psicológicas, desejos e impulsos, resultante da interação do indivíduo com a 

situação. Portanto, este impulso leva as pessoas a agirem e influencia no 

comportamento delas na organização.  

Segundo Ferreira et al. (2013), as necessidades motivacionais variam de 

acordo com cada pessoa e podem ser influenciadas por fatores externos, relacionadas 

ao ambiente e fatores internos, causadas por processos psicológicos e mentais. As 

empresas se interessam pela questão da motivação porque querem aprender a 

conquistar a dedicação de seus funcionários e fazê-los ficarem entusiasmados pelo 

serviço prestado. Os indivíduos motivados se comprometem com a tarefa até que os 

seus objetivos sejam atingidos.  

A motivação é estimulada por determinada razão, que leva o ser humano a agir 

em busca de suprir uma necessidade, pessoal ou profissional. Raramente, o homem 

terá um estado de completa satisfação, porque depois de suprida sua necessidade 

logo surgirá a busca da satisfação por outra necessidade. Este ciclo se repete 

continuamente e permeia por diferentes aspectos na vida do ser humano (FERREIRA 

et al. 2013). 

  O ser humano vive em estado de equilíbrio até o surgimento de um estímulo 

causador de uma necessidade. O ciclo motivacional descreve as fases que são 

envolvidas com a satisfação de uma necessidade. Quando surge uma necessidade, 

esta rompe com o estado de equilíbrio do organismo e gera um estado de tensão, 

desequilíbrio e desconforto. Neste estado, o indivíduo busca satisfazer a sua 

necessidade. Satisfeita a sua necessidade, ela deixa de ser motivadora de 

comportamento e o organismo volta ao estado de equilíbrio, até surgir um novo 

estímulo. Mas quando uma necessidade não é satisfeita gera a frustração e quanto 



mais intenso for o desejo por algo não conquistado maior será o sentimento de 

frustração. E a consequência do sentimento de frustação são reações 

comportamentais como: desorganização do comportamento, agressividade, reações 

emocionais, alienação e apatia. As necessidades podem ser satisfeitas, frustradas, ou 

além disso elas podem ser também compensadas ou transferidas. Este processo 

ocorre quando o indivíduo tem uma necessidade impossível de se satisfazer e troca 

por outra necessidade derivada ou substitutiva, reduzindo ou evitando a frustração 

(FERREIRA et al. 2013). 

 

 

5. RESULTADOS  

 

O questionário foi respondido por um operador de máquinas (nível operacional), 

denominado neste trabalho como respondente 1, um analista de recursos humanos 

(nível intermediário) denominado respondente 2 e um diretor de RH (nível estratégico), 

denominado respondente 3.  

Ao questionar como é informado aos colaboradores o que é necessário para se 

realizar um bom trabalho, houve divergência nas respostas devido a interpretação de 

cada indivíduo. 

 
“Através de treinamentos orientando execução de folha de processo” (Respondente 1, 15 nov.2017). 

“Através de instruções da Chefia” (Respondente 2, 26 out.2017). 

 “Não informamos, acreditamos que todos saibam disso, pois está implícito”  

(Respondente 3, 30 out.2017). 

O diretor de Recursos Humanos afirma não dar essas informações, acreditando 

que todos saibam o que é necessário para se fazer um bom trabalho, porém, segundo 

Caudron (1997), o papel da gerência é fornecer as informações para que os 

colaboradores saibam como se fazer um bom trabalho, não somente no início de uma 

tarefa, mas também no meio e no fim da mesma. Desta forma, os colaboradores 

sentem-se corretamente direcionados no que diz a respeito as suas atividades. 

É necessário que o gestor dê o feedback regularmente aos seus funcionários, 

pois, é desmotivador para o colaborador descobrir que fez o trabalho malfeito depois 

que a tarefa foi finalizada e não há mais chance de consertar. 

Os respondentes 2 e 3 afirmam que a empresa não dá feedback, enquanto o 

respondente 1 diz receber feedback, porém negativo. 



 
“Sim. Quando temos problemas com cliente” (Respondente 1, 15 nov.2017). 

 
 

É importante que os gestores motivem seus funcionários a expressarem suas 

ideias e os orientem em relação ao potencial que são capazes de desenvolver, isto é, 

ascender na organização, a partir disso o funcionário também desenvolverá a 

identidade social. 

Na empresa analisada, nota-se que não há a preocupação em aceitar as ideias 

dos seus colaboradores, tampouco de envolvê-los. 

 

“Não. O que pode ocorrer é ouvir algo que esteja relacionado a produtividade, mas as decisões ficam 

a cargo da chefia” (Respondente 1, 15 nov.2017). 

“Atualmente não temos esta política” (Respondente 2, 26 out.2017).  

“Aceita ideias, mas não os envolve nas decisões sobre seus cargos” (Respondente 3, 30 out.2017).  

 

Os canais de comunicação possibilitam que os colaboradores exponham suas 

ideias e preocupações, sendo uma maneira de envolvê-los (CAUDRON, 1997). A 

empresa estudada utiliza os seguintes canais: reuniões de alinhamento, jornal mural, 

e-mail corporativo, intranet e reuniões de staff. Também é necessário que a empresa 

estimule canais de comunicações informais, adotando políticas do tipo “portas 

abertas”, estreitando relações entre todos os níveis hierárquicos. 

Por isso a importância da comunicação aberta, ela faz com que os gestores 

aprendam com os próprios colaboradores o que realmente os motiva, tendo em vista 

que os fatores motivadores diferem para cada indivíduo, as bonificações concedidas 

por um trabalho bem executado deveriam ser personalizadas. A empresa não tem 

interesse em estreitar os vínculos com os funcionários, afim de entender como motivá-

los, e também não busca saber o que seus colaboradores fazem nas horas de lazer. 

“Não há envolvimento por parte da empresa com relação a isso” (Respondente 1, 15 nov.2017). 

“A empresa não tem esta política” (Respondente 2, 26 out.2017). 

“Ainda precisamos melhorar o estilo de liderança dos líderes antes de avançar neste sentido” 

(Respondente 3, 30 out.2017). 

De acordo com os entrevistados, pode-se notar que há uma lacuna de 

comunicação entre os níveis hierárquicos da organização, pois quando questionados 

se os gestores elogiam os funcionários por um trabalho bem-feito, os respondentes 

dos níveis estratégico e intermediário (2 e 3) informaram que sim, mas em 

contraposição o respondente do nível operacional (1), que por sua vez está 



fundamentalmente relacionado ao produto final da organização, relatou que não 

recebe elogios pessoalmente quando executa um bom trabalho. A mesma situação 

se repete quando os respondentes informam se têm contato frequente com seus 

gestores, apenas o respondente do nível operacional afirmou que não existe o 

contato.  

Segundo Caudron (1997), os funcionários gostam de ter um contato frequente 

com seu gerente, ainda que seja breve, isso indica que ele reconhece a importância 

do trabalho que fazem e ainda ressalta que, caso o reconhecimento pessoal seja 

inviável, este deve ser feito de outras maneiras, como via e-mail ou um bilhete pessoal. 

O elemento motivador mais poderoso é o reconhecimento, que não custa nada 

em termos de dinheiro, mas um simples ato dos gestores cumprimentarem os 

funcionários pessoalmente por uma tarefa bem executada, ou elogiar publicamente 

por um trabalho bem feito, enviar mensagens, e-mails são maneiras de reconhecer e 

motivar o funcionário. Entretanto, todas as respostas foram negativas perante ao 

reconhecimento público de um trabalho bem executado e também ao envio de 

mensagens escritas elogiando o desempenho, o que pode ser maléfico para a 

organização, pois não promoverá a motivação do empregado. 

“O que pode acontecer raramente, é algo como um obrigado por atingirem a meta.” 

(Respondente 1, 15 nov.2017). 

“Trabalhamos atualmente com quadro reduzido de pessoal” (Respondente 2, 26 out.2017). 

“Alguns líderes elogiam sim, está crescendo número de pessoas que o fazem”  

(Respondente 3, 30 out.2017). 

 

O reconhecimento deve estar interligado a rotina dos colaboradores, 

independentemente do nível hierárquico e ainda que, de maneira simples, o mesmo 

deve existir para que os empregados se sintam empolgados em relação as tarefas a 

serem realizadas. Conforme Caudron (1997), incluir reuniões destinadas a celebrar o 

êxito do grupo ajuda a elevar a moral. Constatou-se através do questionário que a 

empresa analisada não realiza reuniões para comemorar o sucesso do grupo por falta 

de políticas, hábito e condições financeiras para tal. 

Um trabalho monótono e corriqueiro pode ser desestimulante para toda a 

equipe e para que isso não ocorra, é de suma importância que a organização promova 

atividades com o objetivo de diversificar a pauta diária para construir um caráter de 

autovalorização em seus empregados dando-lhes oportunidades de crescer em 



diversas competências, entretanto, assim como foi relatado por todos os 

respondentes, a organização apresenta um déficit também neste quesito. 

 
“A nossa tarefa é atingir a meta de produtividade. (Respondente 1, 15 nov.2017). 

“Seguimos uma linha de produção com rotina de tarefas” (Respondente 2, 26 out.2017). 

 

De acordo com Caudron (1997), é necessário que a empresa disponibilize as 

ferramentas necessárias para que os colaboradores possam fazer o melhor trabalho 

possível, o que por sua vez, foi constatado através da pesquisa realizada com o os 

funcionários da empresa em estudo que é disponibilizado as ferramentas necessárias 

para execução das tarefas. 

Sabe-se que na atualidade as empresas atuam em contextos cada vez mais 

diversificados, e diante desta pluralidade de personalidades, é imprescindível que as 

organizações busquem alternativas para atender as necessidades pessoais de seus 

empregados, visando melhorar o nível de satisfação dos mesmos em relação a 

empresa, o que acarreta benefícios para ambas as partes. Contudo, quando 

questionados se a empresa atende as necessidades pessoais dos empregados, 

houve divergências nas respostas, mas, através dos comentários, destacou-se um 

interesse por parte da empresa em colaborar com empregados. 

 
“Não é uma política, mas uma prática que procuramos ter quando sabemos que alguém precisa de 

ajuda” (Respondente 3, 30 out.2017). 

 
Uma vez que o nível de satisfação do funcionário para com a organização é 

alto, é natural o interesse deste em buscar ascensão, visando uma promoção. Para 

isto, é importante que a organização tenha bem estabelecido os pré-requisitos para 

efetuar uma promoção, de forma que isto não ocorra em função do tempo que 

emprega determinado colaborador, mas sim em função do bom desempenho dos 

mesmos. Para os questionados, majoritariamente, a empresa não possui uma política 

abrangente que define a promoção dos colaboradores, mas possuem promoções 

baseadas no desempenho. 

 

“As promoções ocorrem conforme as necessidades da empresa, com isso conta a capacidade do 

funcionário de poder exercer um novo cargo”. (Respondente 1, 15 nov.2017). 

“A empresa não utiliza esta política”. (Respondente 2, 26 out.2017). 

 



Embora a promoção não deva estar atrelada ao tempo em que o funcionário 

presta serviços, é importante que os mesmos tenham conhecimento da fidelidade que 

o contratante deposita no empregado, pois isso gera estabilidade e bem-estar. Por 

isso, o enaltecimento do compromisso da organização para com os empregos a longo 

prazo é essencial para (CAUDRON, 1997). Na empresa em análise, este aspecto foi 

comumente destacado de maneira positiva. 

 
“A empresa mantém funcionários de longas datas, mas não creio que seja compromisso, mas algo 

como praticidade e conhecimento” (Respondente 1, 15 nov.2017). 

“Temos pessoal bastante estável”. (Respondente 2, 26 out.2017). 

“Procuramos incentivar a permanência” (Respondente 3, 30 out.2017). 

 

Um dos principais fatores que influenciam a permanência do colaborador na 

organização é ter a convivência em grupo, já que o trabalho não está intimamente 

ligado a obtenção de remuneração, mas também de criar vínculos pessoais. O 

trabalho em equipe é uma forma de criar e fortalecer laços, por isso a empresa deve 

incentivar os funcionários a reconhecerem a importância do trabalho dos seus 

colegas, porque proporciona um ambiente agradável para desenvolver suas tarefas, 

tendo como consequência a permanência dos colaboradores. Na empresa em 

questão não existe a cultura de reconhecer a importância do trabalho realizado pelo 

próximo. 

De acordo com Caudron (1997), a remuneração também incentiva a 

permanência. Pagar os funcionários de forma competitiva em função do que valem e 

não somente do que é previsto no teto salarial, faz com que os funcionários se sintam 

valorizados ao ver que não precisam se preocupar em cobrar aumentos salariais, pois 

seu esforço é reconhecido. 

Ao serem questionados sobre a remuneração, foi constatado que a empresa 

procura remunerar de forma competitiva somente os funcionários de níveis 

estratégicos, os demais são remunerados de acordo com o teto salarial. 

 

“Temos nossos salários definidos por setores, e um plano salarial onde se tem um teto, atingindo o 

teto só através de dissídio salarial”. (Respondente 1, 15 nov.2017). 

“A empresa utiliza o valor de mercado dos salários”. (Respondente 2, 26 out.2017). 

“Fazemos pesquisa anualmente, mas nos concentramos nos cargos estratégicos”.  

(Respondente 3, 30 out.2017). 

 



Conceder somente uma remuneração competitiva não é o suficiente para que 

a empresa alcance seus objetivos, pois há o perigo do funcionário acomodar-se, para 

evitar isso é recomendado que a empresa incentive o funcionário a ser excelente, 

oferecendo maiores ganhos como planos de carreiras, participação nos lucros, entre 

outros. Os funcionários analisados afirmam que não são incentivados a serem 

excelentes, apenas a cumprir o que foi estabelecido. 

 

“Excelentes não, mas produtivos” (Respondente 1, 15 nov.2017). 

“Não tem esta política” (Respondente 2, 26 out.2017). 

“Procuramos incentivá-los a fazer corretamente e que atenda aos critérios dos clientes”  

(Respondente 3, 30 out.2017). 

 

Não será uma tarefa fácil para a empresa estudada fazer com que os 

colaboradores deem o seu melhor no ambiente de trabalho uma vez que não há uma 

administração que se preocupa com os funcionários.  

Pode-se diagnosticar que a motivação não é sentida da mesma forma entre os 

diferentes níveis organizacionais. Há uma falta de comunicação entre os níveis e 

quando ela existe não é efetiva, ou seja, há ruídos que atrapalham a forma como as 

mensagens devem ser transmitidas, e, consequentemente não proporciona um 

ambiente agradável para trabalhar.  

Não há uma maneira correta de motivar os funcionários a darem o seu melhor, 

o ideal é mesclar atitudes e princípios que orientem o comportamento humano, 

mencionados anteriormente.  

O objetivo da organização ao motivar o funcionário é que o mesmo desenvolva 

a sensação de pertencimento a ela, dessa forma obterá um funcionário alinhado aos 

objetivos organizacionais, agregando valor à empresa e consequentemente, gerando 

vantagens competitivas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho abordou a motivação nos diferentes níveis organizacionais de 

uma empresa multinacional do setor metalúrgico. Constatou-se que a motivação não 

é sentida da mesma forma entre os diferentes níveis organizacionais, ou seja, a forma 

como a empresa busca motivar seus funcionários não é efetiva.  



Aliado a isso, a comunicação entre os níveis organizacionais não é influenciada 

pela organização, tendo como consequência um ambiente desagradável para 

trabalhar.  

Não há uma maneira correta de motivar os funcionários a darem o seu melhor, 

o mais apropriado é mesclar atitudes e princípios que orientem o comportamento 

humano, ou seja, além das recompensas financeiras, da valorização do trabalho 

executado, é necessário que o gestor esteja atento aos meios de motivação a serem 

trabalhados com seus funcionários individualmente.  
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