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Resumo
Por intermédio das pessoas as empresas conquistam e mantém os clientes,
argumentando que os colaboradores são, sem dúvida, a parte principal e de vital
importância na entrega de valor ao cliente. Esse pessoal motivado obtém os melhores
resultados com alta qualidade, satisfazendo tanto a empresa como seus clientes e a si
mesmos mantendo seus empregos. O propósito da pesquisa foi identificar as ações
motivacionais promovidas por uma empresa do mercado varejista, uma livraria.
Paralelamente, buscou-se a identificação e análise do processo motivacional
especificamente do setor de vendas. Os resultados obtidos no caso estudado
demonstraram as carências existentes no que se refere a motivação da equipe de vendas,
e evidenciou os pontos e aspectos que precisam da atenção dos gestores com vistas a
promover mudanças qualitativas nos processos, o que resultará em um nível de
motivação maior e na qualidade de vida dos funcionários e, em conseqüência, refletirá
na excelência do serviço prestado ao cliente da livraria.
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1 INTRODUÇÃO

As organizações estão cada vez mais sendo afetadas por fatores contemporâneos,
como a globalização da economia. Com isso, intensifica a competição de mercado e
levando os indivíduos a experimentarem situações que os levam a conflitos no nível
intrapessoal, interpessoal e intergrupal.
Diante deste contexto, as empresas buscam desenvolver mecanismos para
motivar e manter motivados seus colaboradores, a fim de proporcionar maior eficiência
e eficácia nos produtos e serviços que disponibiliza, apresentando, assim, um diferencial
competitivo.
A motivação como palavra e atitude de ordem nas organizações, visa manter
grau elevado de comprometimento de seus colaboradores.
Este trabalho teve como objetivo geral identificar e propor ações motivacionais
para a excelência no desempenho da área de vendas da Livraria de Blumenau, SC.
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Pretendeu-se abranger a importância da motivação, em especial a motivação de
funcionários no comércio varejista. Para tanto, num primeiro momento realizou-se
pesquisa em nível teórico, a partir de autores renomados como Maslow, Spitzer, Coda e
Bergamini, entre outros. Num segundo momento pretendeu-se adotar uma pesquisa de
campo com o propósito de confirmar a relação entre teoria e realidade do ambiente de
trabalho, especificamente o caso da Livraria, estabelecida em Blumenau, SC.
O método de investigação que caracterizou a pesquisa quanto aos procedimentos
foi o de estudo de caso. Segundo Gil (1991), estudo de caso envolve o estudo profundo
e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado
conhecimento.
Quanto à natureza dos dados, o âmbito foi quantitativo. Segundo o IBOPE
(2006),
As pesquisas quantitativas são mais adequadas para apurar opiniões e atitudes
explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utilizam instrumentos
estruturados (questionários). Devem ser representativas de um determinado
universo de modo que seus dados possam ser generalizados e projetados para
aquele universo.

Já quanto aos objetivos, foi caracterizada como exploratória. A pesquisa
exploratória, segundo Gil (1991), visa proporcionar maior familiaridade com o
problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. A pesquisa foi
também descritiva, que objetiva conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir
para modificá-la. (CHURCHILL apud BOONE; KURTZ, 1998).
O campo de observação foi baseado na empresa Livraria, estabelecida em
Blumenau, SC, atuando especificamente na vendas de livros, tendo como população
total 20 (vinte) colaboradores do Departamento de Vendas (18 vendedores e 2 líderes),
sendo que para fins desta pesquisa foram utilizados 100% da população, ou seja, censo.
Aplicou-se um questionário aos vinte funcionários do setor de vendas da
Livraria, com 15 perguntas fechadas, a fim de revelar o grau de motivação, de
comprometimento e expectativas destes colaboradores para com a organização. Foram
distribuídos 20 questionários dos quais retornaram 18. Paralelamente, foi aplicado um
questionário às duas chefias da empresa, contendo 9 questões fechadas, com o objetivo
de avaliar quais os recursos usados pelos líderes para motivar sua equipe. Responderam
o questionário destinado à chefia os dois líderes responsáveis pela Livraria.
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2 MOTIVAÇÃO NO TRABALHO: CAMINHO PARA O ALTO DESEMPENHO

Em uma larga acepção, segundo Cratty (1983), o termo motivação denota os
fatores que levam as pessoas a uma ação ou à inércia em diversas situações. De modo
mais específico, o estudo dos motivos implica no exame das razões pelas quais se
escolhe fazer algo ou executar algumas tarefas com maior empenho do que outras ou,
ainda, persistir numa atividade por longo período de tempo. Vários fatores motivam o
ser humano em seu dia a dia, tanto de forma interna como externa. A força de cada
motivo e seus padrões influenciam e são influenciados pela maneira de perceber o
mundo que cada indivíduo possui.
Motivação está associada à palavra motivo; segundo Maggil (2001), motivo é
definido como alguma força interior, impulso, intenção, etc. que leva uma pessoa a
fazer algo ou agir de uma certa forma. Sendo assim, qualquer discussão sobre
motivação implica em investigar os motivos que influenciam em um determinado
comportamento, ou seja, todo o comportamento é motivado, é impulsionado por
motivos. Assim a motivação é um termo que abrange qualquer comportamento dirigido
para um objetivo, que se inicia com um motivo, esse provoca um determinado
comportamento para a realização de um determinado objetivo.
Afirma Bergamini (2002) que:
É importante ressaltar que estar motivado não é o mesmo que experimentar
momentos de alegria, entusiasmo, bem estar ou euforia. Esses estados podem,
até certo ponto, ser considerados efeitos posteriores do processo
motivacional, mas nada explicam sobre sua origem nem sobre o caminho
percorrido até que sejam alcançados. Sabe-se que a motivação é muito mais
ampla do que os comportamentos ou estados que porventura tenha a
capacidade de provocar. A simples e imediata observação do comportamento
motivado não responde à pergunta de como conhecer o verdadeiro porquê de
sua existência. (BERGAMINI, 2002, p. 64).

Para Machado (1995), é importante saber que, em determinadas circunstâncias,
alguns motivos adquirem predominância sobre os outros, orientando o indivíduo para
certos objetivos, ou seja, direcionando o seu comportamento. Da mesma forma que,
certos motivos, têm maior intensidade em diferentes indivíduos, dependendo de fatores
como personalidade de cada um, bem como indivíduos diferentes podem realizar a
mesma atividade, animados por motivos diferentes e de intensidades diferentes.
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O efetivo engajamento ao trabalho ocorre quando a pessoa percebe que o que ela
busca, o que quer e o que precisa poderá ser atendido. Neste contexto os desafios
servem como estímulo que impelem a novas ações, gerando dessa forma, posturas e
comportamentos inovadores e a manifestação de talentos. Esta é a essência da
motivação no ambiente de trabalho.
Segundo Maslow (2000), a estrutura conceitual da motivação humana foi
determinada a partir da elaboração da teoria da hierarquia das necessidades básicas em
1954. Com base na citada teoria, o ser humano traz dentro de si cinco categorias
hierarquizadas de necessidades, conforme ilustrado na seguinte figura:

Essa pirâmide sugere que todo ser humano possui necessidades internas a serem
atendidas, de um nível mais simples até um mais complexo. As necessidades
fisiológicas básicas dizem respeito a questões como alimentação, moradia, sono, sexo,
vestuário, dentre outras. Quando as necessidades fisiológicas estão razoavelmente
satisfeitas, aparece uma nova categoria: necessidade de segurança; como exemplo de
segurança tem-se: proteção, garantia e ausência de perigo, preferência por um trabalho
estável, reservas financeiras para o futuro, algum tipo de religião ou filosofia que
fortaleçam a fé e a crença. Quando esses dois primeiros tipos de necessidades
(fisiológicas e de segurança) estão satisfeitos, aparecem as de amor e afeto. Nessa escala
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estão afiliação, aceitação, fazer parte do grupo, a pessoa sentirá necessidade de amigos,
relacionamentos afetivos, parentes e integração nos grupos a que pertence. Satisfeitas
pelo menos parcialmente as necessidades de amor, a pessoa sente também a necessidade
de fortalecer a sua auto-estima e de receber a estima dos outros. Essas necessidades têm
os seguintes significados:
a) auto-estima: desejo de força, realização, suficiência, domínio, competência,
confiança, independência e liberdade;
b) estima dos outros: desejo de reputação e prestígio, dominação,
reconhecimento, atenção, importância ou apreço dos demais. A satisfação das
necessidades de estima leva ao desenvolvimento de sentimentos de
autoconfiança, capacidade de ser útil e ser necessário para os outros. Se não
atendidas produzirá frustrações, sentimentos de impotência e inferioridade
podendo levar a apresentar, inclusive, manifestações neurótica.
Quando todas as demais necessidades estão satisfeitas, surge uma mais elevada,
a de auto-realização. Isso implica querer realizar suas potencialidades, com um sentido
de plenitude do ser. Estão embutidos aí os desejos de autodesenvolvimento e autoconhecimento. (MASLOW, 2000).
Ao se analisar detidamente o enfoque adotado por Maslow, conclui-se que
pensar em “recompensa” em termos de dinheiro, unicamente, é claramente obsoleto. É
certo que a satisfação de necessidades inferiores pode ser comprada com dinheiro; mas
quando elas já estão satisfeitas, então as pessoas são motivadas apenas por espécies
superiores de “pagamento” – filiação, afeição, dignidade, respeito, apreciação, honra –
assim como pela oportunidade de auto-atualização e a promoção de valores supremos:
verdade, beleza, justiça, perfeição, ordem, legitimidade, entre outros.

2.1 A MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

Não há dúvidas de que pessoas motivadas são mais felizes, trabalham mais e
melhor, são mais criativas e estão mais comprometidas com os resultados da empresa
em que trabalham. Estão mais dispostas a dar idéias e atendem ao cliente com mais
alegria e paixão. Por isso, podemos considerar que essas pessoas são um ativo precioso
para qualquer organização.
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A ausência do ingrediente “motivação” pode ser extremamente prejudicial para
os indivíduos e para as empresas, uma vez que, segundo Bergamini (1997, p. 35):
[...] Em muitas organizações, é mais comum encontrar um contingente de
pessoas que não nutrem a menor motivação por aquilo que fazem. Esses
trabalhadores não experimentam, portanto, nenhuma satisfação ou realização
pessoal gerada por aquilo que fazem em seu trabalho. O emprego, neste caso,
passa a ser entendido como uma forma de angariar recursos para que possam
sentir-se felizes fora dele. É nesse momento que o trabalho deixa de exercer
seu papel como referencial de auto-estima e valorização pessoal, passando a
ser fonte de sofrimento, e não oportunidade de realização sadia dos desejos
interiores que cada um tem.

Quanto mais se aprofunda o estudo do comportamento motivacional humano,
mais evidentemente se percebe que a motivação de cada um está ligada a um aspecto
que lhe é muito importante, aquele que diz respeito à sua própria felicidade pessoal.
Como esclarece Bergamini (2002):
Um indivíduo engajado em uma atividade que para ele faz sentido espera ser
recompensado quando percebe que está fazendo jus ao prazer de uma
reputação positiva. Isso significa reconhecimento, independência e acesso a
um mundo melhor. Diretamente ligado ao potencial criativo, esse tipo de
necessidade possui vida própria no interior de cada um. O desejo de trabalhar
passa a representar uma necessidade de ordem afetiva continuamente
alimentada pelo imperativo daqueles valores representados pelo objetivo
almejado. A partir de uma perspectiva de tal profundidade, podemos
reconhecer o papel crucial que as necessidades interiores desempenham no
processo motivacional. (BERGAMINI, 2002, p. 67).

Surge, a partir dessas constatações, a certeza de que atualmente, na denominada
Era do Conhecimento, quando o trabalho intelectual está cada vez mais predominante e
os contratos de trabalho são cada vez mais psicológicos, as organizações e pessoas estão
mais envolvidas na identificação das expectativas dos outros. Assim, reter talentos
dependerá fundamentalmente disso.

2.2 O PAPEL DA LIDERANÇA NO CONTEXTO MOTIVACIONAL

O que é liderança? Pode-se responder a essa pergunta afirmando que um líder é
alguém que influencia os outros a atingir metas. Quanto maior o número de seguidores,
maior a influência desse líder; e quanto mais bem-sucedida a realização de metas
importantes, tanto mais evidente a liderança.
Outro aspecto, segundo Bateman e Snell (1998), é:
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Líderes excepcionais têm visão. Conduzem pessoas e organizações em
direções que sozinhas não seguiriam. Podem lançar empreendimentos, formar
culturas organizacionais, ganhar guerras ou mudar o curso dos eventos. São
estrategistas que agarram oportunidades que outros deixam de perceber, mas
também são detalhistas apaixonados - atenciosos às pequenas realidades
fundamentais que podem realizar ou destruir o maior dos planos.
(BATEMAN; SNELL, 1998, p. 335).

É a seguinte a definição de liderança, segundo Maximiano (2002, p. 306):
A liderança não é apenas um atributo da pessoa, mas uma combinação de
quatro variáveis ou elementos: (1) as características do líder, (2) as
características dos liderados, (3) as características da missão ou tarefa a ser
realizada e (4) a conjuntura social, econômica e política. (MAXIMIANO,
2002, p. 306).

Antes da Revolução Industrial não havia preocupação com os problemas da
motivação dos colaboradores, visto que as unidades de produção eram pequenas e as
técnicas de produção muito simples; o dia de trabalho era longo, mas não havia
problemas acerca da utilização dos esforços humanos e da motivação. Mas quando a
indústria cresceu, com o aumento de capitais, fábricas, maquinários, começou a visar a
um aumento de produtividade. O trabalhador passou a ser um outro elemento do
processo de produção. E acreditou-se que o melhor incentivo seria o dinheiro.
(CHIAVENATO, 1999).
O pai da administração científica foi Taylor. Todos os colaboradores são iguais,
e a administração científica vai aumentar a satisfação do trabalhador – na concepção
tayloriana. O colaborador começou a ser pago em função da produção, com salários
adicionais. No entanto, perceberam tais colaboradores que não podiam produzir além de
certo nível, pois não podiam exceder as demandas do mercado, já que seriam
despedidos; com isto entrou em jogo a necessidade de segurança. As verdadeiras
necessidades da motivação humana começaram a aparecer, e a administração científica
chegou a resultar num número crescente de fracassos. (TAYLOR, 1980).
Apareceu finalmente Elton Mayo (apud CHIAVENATO, 1999), chamado para
resolver fracassos numa indústria. Mayo realizou uma série de experiências,
reconhecendo que os colaboradores buscavam mais do que simplesmente dinheiro no
trabalho e necessitavam de outros estímulos. Mayo constatou que os trabalhadores
desejavam pertencer a um grupo e ser considerados como membros significativos do
mesmo, pois quando os trabalhadores conseguem um sentimento do valor pessoal
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participam mais das decisões que afetam o seu trabalho. Com tais constatações, muitos
incentivos foram sendo considerados, como segurança, afiliação, estima, interesse pelo
trabalho e êxito. Mayo iniciou, assim, o movimento de relações humanas.
Conforme relata Chiavenato (1999), os trabalhos de Mayo serviram para mostrar
que a produtividade aumentou porque os trabalhadores conseguiram um sentimento
maior de valor pessoal: participação nas decisões que afetavam o seu trabalho; ter um
envolvimento no próprio trabalho; sentir-se mais seguros em seu trabalho, devido ao
tratamento permissivo e amistoso do experimentador; ter a oportunidade de ganhar mais
dinheiro, devido ao sistema de recompensa como incentivo ao grupo.
Administradores eficientes facilitam o desempenho fornecendo as coisas de que
as pessoas precisam para desempenhar sua função. Podem, por exemplo, oferecer a seu
pessoal treinamento adequado, ferramentas e equipamentos necessários, orçamento
apropriado, pessoal de apoio, autoridade e informação suficientes para que o pessoal
faça um bom trabalho. Sem esses elementos, até mesmo as pessoas altamente motivadas
não vão ter um bom desempenho. Assim, ao perceberem que a situação inibe em vez de
auxiliar seu desempenho, perdem a motivação.

2.3 FERRAMENTAS E AÇÕES MOTIVACIONAIS

Alguns processos podem ser desenvolvidos para a motivação interna na empresa
e demonstrar a importância da comunicação para a obtenção de resultados. São eles:
a) estipulação de metas: uma das formas é a empresa criar mecanismos de
premiação do funcionário que superou as metas estipuladas. Contudo, é preciso cuidar
para não colocar metas inatingíveis, pois isto pode ser desmotivador.
Drucker (1981) escreveu que uma das maneiras de obter motivação no trabalho é
criar objetivos e metas tangíveis, verificáveis e mensuráveis. Em outras palavras,
significa que as metas estabelecidas precisam ser perfeitamente compreendidas pelos
funcionários.
b) premiações: premiar os funcionários como recompensa de seus esforços é
uma ferramenta excelente na motivação dos mesmos, e tal premiação não precisa
necessariamente ser em dinheiro.
As premiações podem ser diversas e até mesmo interessantes, sendo que o
importante é a satisfação de ter ganho, e não necessariamente o prêmio em si. Ter o
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reconhecimento da equipe, de ser o melhor em um aspecto motiva o funcionário, e
Maslow (2000) explica isso como necessidade de auto-estima.
As premiações devem imitar as metas propostas, ou seja, se há metas semanais,
quinzenais, mensais, as premiações deverão seguir necessariamente as ordens.
Exemplos de prêmios: eletrodomésticos; fim-de-semana em um hotel fazenda; cesta de
alimentos; brinquedos para os filhos; ingressos para cinema e/ou teatro; um dia de folga
para estar com a família.
c) fornecimento de feedback: em geral, as pessoas pensam que sabem em que
são boas. Entretanto, Drucker (1999) afirma que é mais freqüente elas saberem em que
não são boas. Assim sendo, como afirma Moscovici (2000) o feedback é um
instrumento que pode mostrar em quê uma pessoa precisa melhorar, se precisa adquirir
novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades ou aptidões; pode também
esclarecer sobre atitudes inadequadas que precisam ser modificadas ou extintas. No
processo de desenvolvimento da competência interpessoal, o feedback representa uma
ajuda para mudanças de comportamento. O feedback eficaz ajuda o trabalhador a
melhorar seu desempenho, facilitando a conquista de seus objetivos.
Hersey e Blanchard (1986, p.48) dizem que “o desejo que tais pessoas sentem de
procurar situações em que possam receber um feedback concreto sobre seu grau de
desempenho, está estreitamente relacionado com essa preocupação de realização
profissional”. Moscovici (2000) relata que o feedback é um instrumento de
comunicação interpessoal, estando dividido em dois processos: o dar e o de receber
feedback. Para a autora, nenhum dos dois processos é fácil, principalmente em situações
de trabalho, visto que as pessoas, em geral, são muito sensíveis a críticas e às vezes um
determinado retorno pode trazer implicações emocionais, como apatia, ressentimentos e
hostilidade. Para superar as dificuldades, é preciso estabelecer uma relação de confiança
recíproca, e os envolvidos devem ter consciência de que o feedback existe para
promover a melhoria contínua e tão importante quanto dá-lo e saber recebê-lo de forma
construtiva.
Conforme Moscovici (2000), os gerentes cometem um erro ao acumularem
informações sobre o comportamento dos funcionários, passando feedback somente nas
avaliações esporádicas de desempenho. Moscovici (2000) acredita que o feedback se
torna mais eficaz quando aplicado no momento adequado e de forma equilibrada, quer
seja positivo ou negativo.
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d) sistemas de recompensa: as teorias da motivação demonstraram que as
pessoas são motivadas por necessidades a serem satisfeitas tornando-se um objetivo a
ser atingindo requerendo um esforço, que será recompensando com a satisfação da
necessidade. As recompensas poderão ser as mais variadas possíveis, dependendo das
necessidades a serem satisfeitas. Em termos organizacionais salários e benefícios
adicionais são as recompensas mais procuradas, sendo objeto de vários estudos.
Neste sentido, Bateman e Snell (1998, p. 292) afirmam que “os sistemas de
recompensas podem servir ao propósito estratégico de atrair, motivar e reter pessoas”,
sendo tal sistema baseado em um complexo conjunto de forças e requer critério na
escolha do plano de pagamento a ser utilizado, sugerem os referidos autores.

2.4 APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA

Para responder ao primeiro objetivo da pesquisa, Inicialmente indagou-se
aos dois líderes qual setor sob sua responsabilidade, cujos resultados contam
abaixo:
Tabela 1. Qual setor lidera?
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Como se pode perceber acima, 50% da chefia lidera a empresa de forma geral e
os outros 50% lideram o setor de vendas.
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As duas chefias lideram os 20 funcionários abrangidos na presente pesquisa.
Com relação ao questionamento que respondem as ações motivacionais
propostas pela Livraria, segundo seus líderes, consta demonstrado na tabela seguinte.
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Como se vê no gráfico 3, os pontos de maior relevância apontados são as
instalações físicas, a oportunidade de crescimento, a imagem da empresa junto ao
mercado, bem como o relacionamento interpessoal, com 17% para cada item. A
integração, o salário, os desafios e a oportunidade de participar nas decisões ficaram em
posição intermediária, com 8% para cada item. Demais itens, treinamento e
estabilidade, não foram apontados como sendo de relevância para os líderes.
Já com relação a criatividade e competência dos subordinados, os respondentes
se manifestaram da seguinte forma:
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Ambos os líderes consideram que parte da equipe é criativa e competente e parte
não é.
Outrossim, perguntado aos líderes se disponibilizam condições e instrumentos
adequados à sua equipe, os mesmos responderam de acordo com a tabela a seguir:

Gráfico 5. Você oferece condições e instrumentos de trabalho adequados à sua
equipe?
Um dos líderes afirma oferecer aos seus subordinados os instrumentos
adequados ao desempenho das funções. Mas o outro líder assinalou a opção “maisou
menos”.
Perguntado aos líderes se o ambiente de trabalho na empresa está compatível
com um clima organizacional favorável ao desenvolvimento das tarefas,os mesmos
responderam o seguinte:

SILVA, Osvaldina da; MACHADO, Mirian Magnus. Motivação no trabalho: caminho para o alto
desempenho de uma livraria de Blumenau, SC. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada,
Blumenau, v.1, n.2, p.01-37, Sem I. 2007 Edição Temática TCC’s - I
ISSN 1980-7031

Ou seja, ambos os líderes (100%) acreditam que o clima da empresa favorece o
desenvolvimento dos trabalhos. Por parte das lideranças fica evidente o valor das
pessoas na organização, como é possível constatar, por exemplo, pelos resultados do
gráfico 6, segundo o qual o clima no ambiente de trabalho é considerado favorável. De
sua parte, 89% dos funcionários consideram bom o clima e 11% consideram ruim.
Na pergunta seguinte foi investigado sobre a liberdade e a oportunidade que os
colaboradores têm para expressar sua opinião a respeito da empresa. O resultado obtido
nesta questão foi o seguinte:
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Ambos os líderes (100%) consideram que os funcionários podem expressar
abertamente sua opinião acerca da empresa.
Foi perguntado às lideranças se a remuneração paga aos funcionários está de
acordo com a média do mercado. Neste caso, os resultados estão demonstrados na
tabela seguinte:
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Nesta questão os líderes mostraram-se divididos, visto que um afirmou que a
remuneração está alinhada ao mercado, e o outro não considera que esteja alinhada em
nível de mercado.
Perguntada a opinião do líder sobre se seus subordinados realizam um trabalho
eficaz, e se o líder sabe reconhecer esse aspecto em relação aos funcionários, os
resultados obtidos foram os seguintes:
Tabela 9. Quando seu subordinado realiza um trabalho de forma eficaz, você
reconhece a sua realização prontamente?
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Ambos os líderes (100%) se vêem como quem sabe reconhecer adequadamente
as realizações de seus subordinados.
Pelo gráfico 9 pode-se ver que os líderes estão cientes da importância de
valorizar os colaboradores, visto que afirmam que reconhecem prontamente as
realizações de seus subordinados. Por parte dos colaboradores, o aspecto da valorização
também é percebido de forma positiva, pois conforme o gráfico 12, adiante, 89%
consideram bom o clima interno.

2.5 ANÁLISE DO PROCESSO MOTIVACIONAL NO SETOR DE VENDAS DA
LIVRARIA, JUNTO AOS COLABORADORES
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A maioria dos funcionários (61%) trabalha na empresa há menos de 1 ano; os
demais (39%) estão na faixa de 1 a 5 anos de casa.
Relativamente à escolaridade, os resultados foram os seguintes:
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O nível de escolaridade da maioria dos funcionários é satisfatório, tendo 66%
deles o ensino médio, 28% o ensino fundamental, além de 6% com ensino superior.

O clima interno de trabalho na Livraria recebeu boa conceituação (89%);
contudo, 11% consideram o clima ruim e ninguém apontou o clima como sendo ótimo.
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Estes resultados (Gráfico 13) mostram que a metade dos funcionários (50%)
percebe que a empresa às vezes demonstra preocupação em motivar a equipe;
entretanto, vale notar que 39% declaram não haver preocupação da empresa com a
motivação dos colaboradores. Apenas 11% acham que a Livraria sempre age em prol da
motivação dos colaboradores.
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A maioria (61%) se sente realizado às vezes, enquanto que 39% se vêem
inteiramente realizados com suas atividades na empresa.
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A maior parte dos colaboradores (61%) afirma que lhes são proporcionadas pela
empresa condições de se atualizarem profissionalmente; enquanto que 33% acham que
não recebem essas condições.
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Nesta questão, os colaboradores se mostraram divididos, com 55% afirmando
que o salário não está na média, enquanto que 45% acham que está na média do
mercado.

Esse resultado demonstra que para a maior parte dos funcionários (61%) o líder
da equipe apenas às vezes mostra-se atento às necessidades do pessoal; somente 22%
acham que seu líder está atento às necessidades de sua equipe.
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Pouco mais da metade dos funcionários (56%) vêem a comunicação interna
como sendo boa, enquanto que 44% a consideram ruim. Ninguém avaliou a
comunicação interna como sendo excelente.
Um ponto que mostrou fragilidade é a questão da comunicação da empresa com
os funcionários (gráfico 18), pois para 55% é apontada como sendo boa, porém para
45% é avaliada como ruim. Tal problema é confirmado também pelo gráfico 19,
adiante, onde se vê que mais da metade dos funcionários (61%) acham que as metas da
empresa estão mais ou menos claras e para 11% não estão claras, e apenas 26%
consideram claras. Este ponto também precisa ser revisto pelas lideranças, uma vez que
se as metas da empresa, em especial do setor de vendas, não estiverem inteiramente
divulgadas e claras para todos, a equipe terá dificuldades em atingir os objetivos
traçados pelas chefias. É preciso que os chefes lembrem que o verdadeiro engajamento
dos funcionários no trabalho ocorre quando a pessoa percebe o que ela busca, ou o que
se espera dela.
Uma boa comunicação dentro da organização, bem como a expressão de
reconhecimento ao trabalhador, são ações motivacionais importantes, e sem dúvida
contribuem para o engajamento ao trabalho. Os gestores da livraria deverão observar de
forma mais atenta a essas questões, visto que, como visto no subcapítulo 3.5 deste
trabalho, o gerente precisa reconhecer a capacidade que cada pessoa tem de contribuir
para o sucesso da equipe, sendo esta, sem dúvidas, uma ação motivacional significativa.
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As metas da empresa estão mais ou menos claras segundo 61% dos funcionários;
inteiramente claras para 28% mas, para 11% não estão claras o suficiente.
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Boa parte (55%) dos colaboradores expressa confiança na gestão da empresa;
28% às vezes. Porém, 17% não confiam na gestão da Livraria.

A motivação pesa em favor da qualidade do atendimento ao cliente, como
afirmam 55% dos colaboradores; 28% acham que pesa mais ou menos, e 17% acreditam
que não contribui.

SILVA, Osvaldina da; MACHADO, Mirian Magnus. Motivação no trabalho: caminho para o alto
desempenho de uma livraria de Blumenau, SC. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada,
Blumenau, v.1, n.2, p.01-37, Sem I. 2007 Edição Temática TCC’s - I
ISSN 1980-7031

Aqui 44% dos funcionários acreditam que a Livraria valoriza seus trabalhadores;
39% acham que valoriza mais ou menos, enquanto que 17% acham que não são
valorizados. Tem-se, nesta questão, um ponto altamente vulnerável, que merece atenção
por parte dos gestores da empresa.
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A maioria (66%) às vezes tem liberdade para apresentar sugestões à empresa;
17% afirmam que sempre têm essa liberdade enquanto que 17% sentem que não
possuem essa liberdade.
Vê-se aqui uma disparidade se comparando este resultado com o resultado
apontado pelo gráfico 7 onde os dois chefes afirmaram que seus subordinados têm plena
liberdade de expressar seus pensamentos sobre a empresa. Ou seja, a maior parte dos
funcionários (66%) às vezes têm liberdade para apresentar sugestões e 17% não sentem
que têm essa liberdade, sendo que apenas 17% foram afirmativos quanto a possuírem
essa liberdade para com a empresa. Portanto, esses itens igualmente merecem atenção
por parte dos gestores da Livraria.
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Gráfico 24. Quatro opções que você considera hoje como principais fatores
motivacionais na empresa
Vê-se, pelo gráfico 24, que para 13% dos funcionários o mais relevante fator
motivacional é gostar do que faz; a relação dos funcionários com os clientes (10%), os
desafios do trabalho (8%) e a imagem da empresa (8%).
A qualidade do treinamento, a integração da equipe de trabalho e a estabilidade
no emprego foram assinalados por 7,5% cada. A quantidade de treinamento
proporcionada e as oportunidades de crescimento receberam 6% dos votos cada. As
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instalações físicas da Livraria, bem como a relação com a liderança, além da autonomia
dada aos funcionários, foram assinaladas por 5% cada. Salário e benefícios foram
apontados por 4% como sendo fatores motivacionais relevantes.
Os demais itens da pesquisa, ou seja, ser ouvido, ser valorizado e reconhecido, e
a oportunidade de participar nas decisões foram apontados por somente 2,5% cada.
Fica evidente, tanto pelos resultados da pesquisa com as chefias, quanto com os
funcionários do setor de Vendas, que não há na empresa um processo motivacional
formal que conduza adequadamente as ações motivacionais.
Há inclusive carências em relação a questões essenciais como de comunicação
interna e divulgação de metas, como foi apontado pelos próprios funcionários.
E para as chefias, conforme o gráfico 3, o item “treinamento” nem sequer foi
assinalado, da mesma forma com o item “estabilidade no emprego”, que ficaram com
resultado 0. Interessante comparar isto com o resultado do gráfico 24 pelo qual os
funcionários consideram com 6% a importância da quantidade de treinamento e com
7,5% para a qualidade do treinamento. O item “estabilidade no emprego” também
recebeu 7,5% dos votos dos funcionários.
Tais resultados confirmam a necessidade de formalização de um programa
motivacional para o departamento de Vendas.

2.6 PROPOSTA DE AÇÕES MOTIVACIONAIS PARA O APERFEIÇOAMENTO
DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DENTRO DA LIVRARIA

As demandas constatadas pelos resultados da pesquisa levam à conclusão de que
se faz necessário que a empresa elabore e aplique um plano motivacional para o setor de
Vendas, visando melhorar tanto o desempenho dos colaboradores como a qualidade de
vida no trabalho. Aspectos estes que naturalmente refletirão na qualidade do
atendimento prestado aos clientes bem como nos resultados das vendas na loja.
A pesquisadora, com base nos resultados obtidos, sugere as seguintes medidas
dentro de um plano motivacional para a Livraria:
a) adoção de critérios metodológicos no processo de seleção: o gerente de
vendas, que é quem recruta o pessoal para o setor de vendas da Livraria, tem que
conhecer aspectos muito importantes do seu trabalho, de sua região, de suas metas, e
conhecer também um pouco de psicologia, de técnicas de recrutamento, para poder
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proceder a uma seleção adequada de vendedores. É preciso, para tanto, que o próprio
gerente de vendas receba treinamento específico para realizar tal tarefa. Sugere-se aos
gerentes, portanto, participarem de cursos de recrutamento/seleção, bem como de
psicologia organizacional, para desta forma ficarem bem preparados em termos de
competência para seleção de seu pessoal.
b) investimento em treinamento dos vendedores: o investimento em treinamento
precisa ser ampliado, apesar de que, conforme o gráfico 15, 61% dos funcionários
acham que a empresa já está lhes proporcionando condições de atualização profissional.
Acredita-se que todo e qualquer programa de treinamento e desenvolvimento
represente para o profissional um sinal de interesse por parte da empresa. Ele passa a se
sentir importante, reconhecido, certo de que a empresa está investindo nele. Porém, vale
lembrar que o treinamento deve ocorrer de forma programada e sistemática, pois
treinamentos eventuais ou esporádicos não geram resultados positivos.
c) diminuição do turnover (rotatividade de pessoal): a questão da rotatividade de
pessoal também chama a atenção na pesquisa, pois apesar de a empresa existir há
décadas, 61% dos funcionários têm menos de 1 ano de casa. Reduzir de pronto esse alto
índice de rotatividade precisa ser uma prioridade da empresa.
Essa elevada rotatividade de pessoal aumenta as despesas do empregador, reduz
as chances de profissionalização da mão-de-obra e acaba afastando muitos clientes que
procuram aquele vendedor que o atendeu bem na última compra mas não o encontram
mais, perdendo assim o vínculo que poderia transformá-lo em um cliente fiel.
Para tanto, adotar maior cuidado na seleção dos funcionários e focar no
treinamento e desenvolvimento dos colaboradores são as alternativas que esta
pesquisadora considera as mais indicadas para a solução do problema do elevado
turnover da Livraria, assim como para melhorar a motivação e a comunicação.
d) liderança motivadora: os líderes da Livraria precisam estar cientes de que lhes
cabe o papel de despertar o interesse dos funcionários pelos propósitos organizacionais,
sendo fundamental conseguir o compromisso dos mesmos para com esses propósitos. E
isso pode ser obtido melhorando-se a comunicação interna e uma divulgação bastante
clara dos objetivos e metas do setor de vendas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O propósito da pesquisa foi a identificação das ações motivacionais promovidas
pela Livraria, bem como a identificação e análise do processo motivacional do setor de
vendas. Pontos estes que foram atingidos, conforme exposto nas páginas anteriores.
Pode-se afirmar que a possibilidade de a empresa conseguir o melhor de seus
funcionários é grande, haja vista que parte significativa dos fatores motivacionais, como
comunicação, treinamento e reconhecimento, podem ter ação simples e imediata pela
organização, para compatibilizar motivação e qualidade de vida, conforme evidenciou a
pesquisa de campo.
Como exemplo de ações motivacionais, pode-se iniciar pela mudança de postura
das lideranças em relação à intensificação e adequação dos métodos de comunicação
interna. Outra sugestão estaria em adotar uma escala planejada de treinamento para
todos os membros do departamento de vendas, conforme as necessidades específicas,
dentro de um cronograma semestral ou anual de treinamento, pré-planejado.
Somente assim será possível, para os gestores da Livraria:
a) envolver todos os membros da equipe no processo de melhoria da qualidade
do atendimento ao cliente;
b) impulsionar mudanças, novas estratégias e procedimentos para alcançar
objetivos e metas definidas, até mesmo rompendo com as estruturas vigentes,
quando necessário;
c) avaliar constantemente a qualidade do trabalho, oferecer feedback, e avaliar a
prática de liderança;
d) desenvolver ligação psicopedagógica com seus colaboradores, visando a alta
performance dos mesmos;
e) demonstrar que cada um de seus colaboradores é importante para o sucesso
coletivo.
Conclui-se a presente pesquisa mediante a afirmativa de que é relevante que os
gestores promovam mudanças qualitativas, mesmo que pequenas, nos processos e
resultados sob sua responsabilidade. Isso redundará em motivação e qualidade de vida
para os funcionários e, conseqüentemente, refletirá na excelência do serviço prestado ao
cliente externo.
Outrossim, sugere-se que oportunamente outra pesquisa nesse âmbito seja
realizada na organização, a título de estudo comparativo dos resultados ora apurados.
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