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RESUMO 

O tema Motivação tem sido muito discutido em todo tipo de comércio e 
organização, como aspecto que influencia a geração de resultados e bom 
relacionamento entre todos. O comércio tem capacidade de crescer cada vez 
mais, e o sucesso depende muitas vezes de uma motivação eficiente e eficaz, 
assim mantendo os mesmos sempre motivados e extrair o que cada um tem de 
melhor. Este artigo tem como objetivo principal, a motivação dos indivíduos 
pelo reconhecimento humano no comércio de Toledo. A metodologia é 
caracterizada por uma pesquisa qualitativa e objetiva, realizada no comércio de 
Toledo. Os resultados obtidos através do questionário apontaram quais as 
características que um bom gestor deve ter para manter seus colaboradores 
sempre motivados e o que fazer para resgatar os mesmos. Sendo assim, a 
motivação é essencial para um bom desenvolvimento do colaborador dentro da 
organização.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cotidiano das empresas é caracterizado por atividades que exigem 

relações entre colaboradores e gestores, e a motivação é o instrumento 

essencial na busca dessa interação.  

A aplicação das técnicas motivacionais é uma ferramenta 

imprescindível no mercado atual, já que as empresas necessitam desenvolver 

mecanismos que se transformem em ações eficazes e produtivas que 

resultarão em uma melhor assistência ao cliente. A motivação aliada a 

sentimentos de realização e de reconhecimento profissional implica em 

resultados financeiros satisfatórios e uma corporação empresarial melhor 

atendida.  

            A motivação no ambiente de trabalho e o reconhecimento, geram 

melhor desempenho entre grandes equipes e até mesmo em trabalhos 

individuais. As estratégias de incentivo podem ajudar na hora de reformular e 

otimizar as equipes, trazendo bons resultados aos gerentes, funcionários e 

empresa. 

Uma conversa com o grupo de funcionários pode ser de grande valia 

na implementação da motivação. Sabendo como funciona a visão dos 

funcionários em relação ao reconhecimento de seus trabalhos, fica mais fácil 

escolher as melhores técnicas de motivação, o que também facilitam o 

recebimento de feedbacks por parte dos gerentes, com isso o profissional no 

comando pode avaliar melhor, procurando melhorias para a empresa no geral. 

Alguns métodos básicos de motivação são: A participação de 

funcionários nas decisões, pedindo opiniões da equipe e reuni-la para um 

debate.  O reconhecimento do valor que cada um possui dentro da empresa, 



 
reconhecer e orientar são características de um líder que se importa com seus 

empregados.  

A remuneração de mercado se trata de pagar bons salários para atrair 

e preservar bons funcionários. As comemorações ou convenções podem unir o 

útil ao agradável, assim motivando as equipes. O feedback é a parte final, que 

ajuda a explicar o que foi aproveitado e justificar o porquê de outras ideias 

terem sido preteridas.  

O objetivo deste estudo é verificar se o comércio de Toledo busca 

dentro das empresas pesquisadas, motivar as equipes de trabalho, por meio do 

tratamento humano, buscando resultados positivos para as empresas, 

funcionários e clientes, gerando melhorias nas relações entre os envolvidos. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. O QUE É MOTIVAÇÃO? 

 

Motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir 

seus objetivos. Ela envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais e é um 

processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos 

relacionados com o cumprimento de objetivos. 

Cada pessoa funciona como uma célula dentro de um sistema e tem 

uma função importante. Por isso é preciso estimular constantemente o 

envolvimento de todos no progresso e desenvolvimento dos trabalhos. 

(MARQUES, 2012) 

Motivação é o que faz com que os indivíduos deem o melhor de si, 

façam o possível para conquistar o que almejam, e muitas vezes, alguns 

acabam até mesmo “passando por cima” de outras pessoas. 

Motivação é um tópico muito estudado pela psicologia, para saber o 

que faz com que as pessoas se comportem da maneira que fazem de onde sai 

à motivação, e o que ocorre quando as pessoas não são motivadas. Ainda 



 
assim, é avaliada em certos tratamentos psicológicos em que é imprescindível 

medir a disposição real que um indivíduo tem para iniciar um tratamento. 

A motivação é um elemento essencial para o desenvolvimento do ser 

humano. Sem motivação é muito mais difícil cumprir algumas tarefas. É muito 

importante ter motivação para estudar, para fazer exercício físico, para 

trabalhar, etc. 

A motivação pode acontecer através de uma força interior, ou seja, 

cada pessoa tem a capacidade de se motivar ou desmotivar, também chamada 

de automotivação, ou motivação intrínseca. Há também a motivação 

extrínseca, que é aquela gerada pelo ambiente que a pessoa vive, o que ocorre 

na vida dela influencia em sua motivação. 

Mas na área da psicologia, Maslow e McClelland criaram suas teorias 

para motivação. Maslow disse que o homem se motiva quando suas 

necessidades são supridas, como a auto realização, autoestima, necessidades 

sociais, segurança e necessidades fisiológicas. Já McClelland, indicou três 

necessidades que são essenciais para a motivação: poder, afiliação e 

realização. (MARQUES, 2012) 

A motivação é um conjunto de motivos que se manifestam e 

influenciam a conduta de um indivíduo. Assim, a motivação no trabalho 

influencia a disposição que o funcionário de uma empresa tem para cumprir as 

suas tarefas. Quanto mais motivado está, melhor vai cumprir o seu trabalho. É 

importante que os chefes consigam motivar os seus trabalhadores, porque 

assim conseguem há uma existe a probabilidade de ocorrer um aumento na 

produtividade. 

Afinal o que é motivação? É ser feliz, é enxergar o mundo com outros 

olhos, é conquistar resultados, é superar obstáculos, é ser persistente, é 

acreditar nos seus sonhos. (RECINELLA, 2005) 

 

2.2. DESMOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 



 
Para compreender o verdadeiro sentido de desmotivação, deve-se 

buscar entender o significado da palavra motivação. Motivação é o processo 

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

pessoa para o alcance de uma determinada meta. Já a desmotivação indica 

separação ou ação contrária à palavra indicada motivação, é a perda do 

interesse para a realização de uma tarefa ou atitude, não há incentivo e nem 

iniciativa. 

A desmotivação profissional vem sendo um grande obstáculo para que 

as organizações alcancem melhorias nos seus processos produtivos, 

enfatizando as causas, os efeitos e as soluções deste processo. Mostrando 

que esta desmotivação pode ocorrer tanto da empresa para o funcionário, 

quanto do funcionário para a empresa. A desmotivação profissional segue um 

roteiro muito parecido com o da doença depressiva. Primeiro surge o 

desinteresse, o dia parece ficar mais comprido e as horas demoram a passar. 

Depois, o desânimo generalizado chega a um ponto em que o sujeito não quer 

nem mesmo se levantar da cama de manhã. Nesse instante, o profissional 

precisa pensar seriamente em mudar sua rotina, tanto em sua vida pessoal, 

como na profissional. (HEISE, 2012)  

Desmotivação profissional era algo que quase não existia em relação 

ao trabalho, as pessoas trabalhavam por prazer, o fato de estarem em equipe 

ajudava o desempenho de cada uma. No início do século XX, com a 

implantação da organização científica do trabalho, os conhecimentos técnicos 

do saber operário foram-lhe retirados, o homem foi perdendo aos poucos o 

senso de coletividade e passou a exercer atividade predominantemente 

individual. (HEISE, 2012) 

Muitas empresas que sofrem com o problema da desmotivação são 

devido às circunstâncias atreladas ao propósito da organização e muitas vezes 

o problema nem é o trabalho que a pessoa desempenha, mas sim o que o 

rodeia, como divergências de opiniões sucessivas, intrigas e conflitos com 

colegas ou patrões, injustiças face ao seu trabalho, excesso de controle, 



 
mudanças permanentes. Os fatores são variados, mas a atitude correta é não 

alimentar, mas sim atacar o problema de frente e o solucionar. (OLIVEIRA, 

2014) 

Mas o colaborador também deve fazer sua parte, ficar remoendo 

problemas, reclamando pelos cantos não é solução profissional adequada. 

Deve-se conversar com sua chefia, tentar buscar formas para reduzir sua 

insatisfação e resolver os problemas, sejam quais forem. O importante sempre 

será a transparência seja da parte do empregador, seja da parte do 

colaborador, o diálogo sempre será a solução para todos os problemas. 

(OLIVEIRA, 2014) 

 

2.3. O IMPACTO DA MOTIVAÇÃO NAS EMPRESAS 

 

A motivação nas organizações deve ser uma das principais 

preocupações dos líderes. Com o mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo, criar um ambiente saudável dentro da empresa é fundamental. 

Para isso, é preciso motivar as equipes e mostrar que cada funcionário da 

instituição tem um papel fundamental. 

Ter motivação nas organizações é sinônimo de um ambiente no qual 

os funcionários trabalham mais felizes e entendem a importância das tarefas 

que possuem. Logo, eles atingirão com mais facilidade os resultados 

esperados. 

Para construir satisfatoriamente esse clima de motivação e 

cooperação, é necessário que haja transparência entre os líderes e toda a 

equipe.(MARQUES, 2014) 

As organizações são formadas por pessoas e são elas que agem 

efetivamente para que a empresa opere e gere resultados. A motivação nas 

organizações pode impactar de forma positiva. 

Funcionários motivados e engajados irão se sentir respeitados e 

reconhecidos. Vão se tornar parceiros do seu próprio negócio, indo muito além 



 
do cumprimento de suas obrigações. Uma pesquisa demonstrou que 

colaboradores mais motivados produzem 12% a mais.(MARQUES, 2014) 

Para determinar os fatores motivacionais e as modificações que serão 

necessárias, as empresas devem optar por um instrumento que possa 

mensurar a satisfação e colher feedback de seus colaboradores. Por isso, o 

sucesso e a continuidade da motivação nas organizações só serão possíveis 

se você conseguir conquistar os seus colaboradores. 

Motivar pessoas não é fácil, há uma dificuldade enorme, pois cada um 

tem pensamentos diferentes, ideias diferentes, gostos diferentes, e por isso 

devemos encontrar uma pessoa adequada para liderar.(VERAS, 2011) 

O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha 

campeonatos. 

 

2.4. COMO ELTON MAYO TESTOU A MOTIVAÇÃO? 

 

Com a necessidade de se ter uma Administração que fosse mais 

democrata e humanizada, as experiências feitas por Elton Mayo, na fábrica da 

Western Eletric Company, fizeram surgir o que se chama de Teoria das 

Relações Humanas. Essa teoria foi muito importante, em virtude das práticas 

administrativas daquele tempo, especialmente relacionadas à exploração do 

trabalhador. (GARCIA, 2012) 

O trabalho feito inicialmente, como intenção de estudar os efeitos das 

condições físicas dos trabalhadores à produtividade, ou seja, o quanto a 

exaustão era responsável por uma diminuição significante ou não sobre a 

produção de uma empresa. A experiência encabeçada por Mayo também tinha 

como objetivo desvendar e pesquisar a fundo o motivo dos constantes conflitos 

entre trabalhadores e os empregadores, além disso, verificar a questão do 

alcoolismo, tédio e outras situações que eram comuns e dificultavam o 

convívio. 



 
A experiência de suma importância, criada por ele, ocorreu com 3 fases 

distintas. No primeiro momento de seu trabalho de prática de pesquisa, o autor 

tinha a intenção de confirmar se a iluminação era um fator de modificação na 

produtividade dos empregados. Decorrente da observação, o resultado 

mostrou que não havia uma relação direta, porém, sempre haveria alguma 

modificação, dependendo do psicológico ou fisiológico do operário. 

No segundo momento de sua experiência, Elton Mayo buscou observar 

o campo desenvolvido pelo trabalho em grupo, ou seja, o social e o campo de 

liderança. A sala de experiência era um ambiente ameno, com mais liberdade, 

sem supervisão muito dura, o que deixava que os operários possuíssem uma 

interação bem maior. 

A experiência de Hawthorne demonstrou que o funcionário não é 

apenas um apêndice da máquina, mas que pode ser influenciado por suas 

necessidades. Necessidades estas que podem e devem ser supridas pela 

organização. (GARCIA, 2012) 

Por fim, a pesquisa seguiu para a sua última fase, que consistia em um 

Programa de Entrevistas. Neste momento, ele fazia uma entrevista com os 

operários, para conhecer as pessoas mais a fundo, os seus sentimentos e, 

inclusive, as opiniões. A partir dessas entrevistas, Mayo descobriu que havia 

um sentimento de lealdade dos operários entre si e liderança de alguns deles, 

o que formava uma organização não formal, com regras próprias, com previsão 

de punição a quem desrespeitasse. 

É a força, influenciada diretamente pelo clima organizacional favorável, 

que induz os colaboradores a trabalhar de forma motivada, no alcance de 

objetivos comuns da organização. Desta forma, os resultados serão 

alcançados com maior facilidade. (ARAUJO, 2017) 

2.5. PROFISSÕES QUE MAIS EXIGEM MOTIVAÇÃO 

 

Uma das profissões que mais se exige motivação é a de vendas. A 

motivação nessa área é um impulso que leva o colaborador a ter na hora de 



 
vender, e a garra, a determinação a vontade de alcançar suas metas. Por mais 

que a motivação vem de dentro de cada indivíduo, o gestor tem e deve criar 

condições para que isso aconteça.(PEDREIRA, 2017) 

Remuneração e Benefícios: esse é um dos fatores que mais motiva um 

vendedor, o mesmo deve receber uma boa comissão, bonificações além da 

comissão como: disputar viagens, e alguns brindes dentro da equipe. 

Tarefas Claras: as pessoas gostam de trabalhar em organizações que 

sejam claras, o que espera dela em termos de resultados. 

Para o gestor manter sua equipe motivada, é bom destacar um fator 

importante: o gestor deve se colocar no lugar do seu vendedor. O que te 

motiva? O que você gostaria de ouvir? Como gostaria de ser tratado? A 

remuneração é suficiente? Temos metas reais ou irreais? Respondendo essas 

questões você vai ter uma excelente direção de como motivar sua 

equipe.(PEDREIRA, 2017) 

 

2.6. TÉCNICAS MOTIVACIONAIS 

 

As forças motivacionais são desenvolvidas de acordo com o ambiente 

em que os indivíduos vivem. Cada indivíduo pode desenvolver essas forças 

conforme a maneira que encera sua vida e que reconhece o seu trabalho. Isso 

faz com que perceba a motivação e busque por maiores realizações. 

Em uma empresa, é muito comum que funcionários esperem por 

alguma aprovação na execução de um trabalho, porque estes querem sentir 

que as suas contribuições estão sendo notadas no cotidiano da companhia. 

(TOCHA, 2015) 

As pessoas não desenvolvem novos talentos se continuam fazendo a 

mesma coisa de sempre. Estimule novas habilidades ao apresentar tarefas 

desafiadoras, que tenham ligação direta com o que sua equipe costuma 

desenvolver normalmente. (TOCHA, 2015) 



 
A importância de se conhecer e de se fazer uso das técnicas 

motivacionais vem crescendo a cada dia, onde gerentes e administradores 

precisam adquirir esse conhecimento a fim de que utilizem em suas empresas 

para proporcionar melhores condições de trabalho e melhores índices de 

motivação para seus colaboradores. 

Motivação é uma filosofia que deve ser emanada de cima e espalhada 

para toda a organização. Essa filosofia é descoberta sobre as necessidades e 

desejos de cada empregado e é a engrenagem criadora do ambiente de 

trabalho que permite dedicar-se, como indivíduo, à tarefa de melhorar seu 

desempenho. (GULARTE, 2009) 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 MÉTODOS DE PESQUISA 

 

É um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela 

ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do 

conhecimento, de uma maneira sistemática.  (RODRIGUES, 2007) 

Methodos significa organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa, 

investigação; ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a 

serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se 

fazer ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos 

instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. (FONSECA, 2002) 

 

3.2 DELIAMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é feita através de gestores do comércio de Toledo, 

aplicando a eles um questionário sobre a motivação nas empresas em que 

atuam e suas qualidades, tendo como caráter qualitativo, onde a motivação 



 
pode melhorar no desempenho dos funcionários e, na lucratividade das 

empresas. 

  

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

O questionário será composto por 8 questões objetivas, relacionadas 

sobre as qualidades de um bom gestor e o impacto da motivação nas pessoas 

e nas empresas. Onde o questionário será aplicado em 4 gestores do 

comércio, sendo assim divido 1 pessoa por integrante do grupo.   

 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de informações serão feitas observações nas empresas, 

analisando o atendimento e o comportamento dos colaboradores. Verificando 

assim com seus Gestores, os problemas dentro da empresa, observando-se, e 

descrevendo através de um questionário os “pontos”, fatos que apontam a 

maior possibilidade de desmotivação dos colaboradores das empresas. 

 

4 DESENVOLVIMENTO, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi aplicada a 4 gestores do comércio de Toledo-PR, 

com 8 questões descritivas com base na gestão e na desmotivação no 

ambiente de trabalho, onde os mesmos são de áreas distintas.  

 

4.1.1 Qual sua formação? 

  



 
A formação vem como um conhecimento, como estratégia e parceira 

no dia a dia de um gestor. Entre os 4 gestores entrevistados, o 1° possui 

somente o Técnico em Vendas até o momento, mas está com a graduação de 

Processos Gerencias em andamento, o 2° possui o bacharel em 

Administração, já o 3° e o 4°, ambos possuem graduação de Processos 

Gerenciais e pós-graduação em gestão de pessoas e MBA em gestão de 

empresas.  

 

 

4.1.2 Para você, quais as características de um bom gestor? 

 

Um gestor é encarregado por acompanhar e orientar um grupo. Cabe a 

ele a função de ajudar a sua equipe e mantê-los sempre motivados. Dentre os 

entrevistados, todos foram unânimes, onde citaram como principais 

características de um bom gestor, o bom relacionamento, a proatividade, ser 

estratégico, comunicativo, influenciador e motivador. 

 

4.1.3 É necessário que o gestor conheça o dia a dia do colaborador fora 

da empresa? 

 

A vida do colaborador fora da empresa é uma situação em que requer 

muito cuidado. Sendo assim, um dos gestores relatou que é desnecessário 

conhecer o dia a dia do colaborador, pois é algo muito pessoal. Já os outros 

três relatam o oposto, pensam que é necessário sim, mas sem excesso, para 

poder entender melhor o comportamento e conseguir realocar melhor o 

mesmo. 

 

4.1.4 A gestão é uma habilidade nata?  

 



 
De acordo com os entrevistados, a habilidade pode ser nata para a 

minoria, para os demais é uma habilidade que pode ser desenvolvida através 

de estudos, conhecimentos, experiências e até mesmo por atitudes, sendo 

assim, é uma habilidade que se desenvolve com o passar do tempo. 

 

4.1.5 Enquanto gestor, você contrata apenas funcionários com 

experiência ou é dado oportunidade para todos que buscam uma nova 

experiência? E quais qualidades você busca na hora de fazer uma 

contratação? 

 

Tudo depende do candidato, mas sim, ambos dão oportunidade para 

pessoas com ou sem experiência. Já as qualidades, são: comprometimento, 

força de vontade, boa comunicação, energia e honestidade. 

 

4.1.6 Você costuma aplicar feedback individualmente com seus 

funcionários? 

 

O feedback não é uma ferramenta apenas para apontar os pontos 

negativos, mas sim positivos e negativos, isso é um processo onde os gestores 

podem ajudar no desenvolvimento da empresa, no aumento da produtividade e 

dos lucros, no crescimento do colaborador e antes de tudo, na motivação dos 

mesmos. Assim os gestores apontam que aplicam feedbacks com frequência, 

tanto individual, quanto coletivo.  

 

4.1.7 Você acredita que o absenteísmo é um processo de desmotivação? 

 

 O absenteísmo é um processo de ausência sem justificativa e pode ser 

muito relativo. Os gestores concluíram que quando os colaboradores começam 

a faltar sem justificativa, pode ser sim um processo de desmotivação, mas 

também pode ser por falta de responsabilidade. 



 
 

4.1.8 Como resgatar um colaborador desmotivado? 

 

A desmotivação do colaborador pode acontecer através da falta de 

pequenas atitudes, sendo elas: a boa comunicação entre o gestor e o 

colaborador, a parabenização de uma data especial como o aniversário do 

colaborador e até mesmo a participação dos lucros da empresa.  

Os gestores pontuaram que para resgatar um colaborador 

desmotivado, é necessário identificar a causa e o nível da desmotivação, assim 

aplicando feedbacks constantes para potencializar seus pontos fortes e 

minimizar seus pontos fracos, mostrando o quanto o colaborador é importante 

para os objetivos da empresa. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Para o comércio em um modo geral, um bom gestor dever ter atitude, 

bom relacionamento, ser proativo, saber ouvir e respeitar, assim mantendo os 

colaboradores sempre motivados. Além disso, é bom que o gestor deixe claras 

as regras da empresa, os benefícios e tudo mais desde o início, para que o 

colaborador não se sinta desmotivado futuramente. 

Dentro de qualquer área do comércio, existem os pontos fracos e os 

pontos fortes, isso é comum em todos os ambientes de trabalho, pois não 

existe o emprego perfeito. 

A motivação no ambiente de trabalho produz o diferencial competitivo 

em qualquer comércio ou organização, pois nenhuma consegue se mantiver 

necessitando do colaborador para dar continuidade no trabalho. Mas é o que 

muitas vezes é deixado de lado como se não fosse uma ferramenta necessária. 

Portanto, diversas áreas do comércio visam melhorar o relacionamento 

entre gestor e colaborador, não vendo ele apenas como um mero trabalhador 



 
ou uma ferramenta necessária, mas como uma peça importante e acima de 

tudo, reconhecê-los e elogiá-los quando e sempre que necessário. 

Sendo assim, o colaborador passa mais confiança a seu gestor, e 

assim trabalham juntos para atingir o objetivo das metas pré-estabelecidas, 

sem deixar que a desmotivação chegue até o indivíduo. 

O objetivo do artigo foi identificar a motivação dos indivíduos pelo 

reconhecimento humano no comércio de Toledo, e demonstrar como a 

motivação é essencial para um bom desenvolvimento nas empresas, e com 

isso gera a melhora no dia-a-dia dos colaboradores, empresas e clientes. 
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