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Resumo:
Atualmente, manter o potencial competitivo é um grande desafio para as empresas que, para não
perderem espaço no mercado, necessitam que seus gestores percebam as mudanças e transformações
que possam influenciá-las tanto de forma positiva como de forma negativa. Este estudo permitiu
analisar o comportamento organizacional e motivação dos colaboradores de uma empresa de moda
masculina na cidade de Francisco Beltrão – Paraná. A pesquisa é caracterizada como quantitativa e
qualitativa, sendo realizada por meio de uma pesquisa de campo em que foi aplicado um questionário
estruturado com perguntas fechadas, o qual permitiu tabular e analisar os dados e a obter os índices de
resultados. Para tanto, foram abordados colaboradores visando saber quanto à satisfação em relação à
empresa. Perante os resultados obtidos, propõe-se à empresa a análise constante do comportamento
organizacional a fim de corrigir e melhorar fatores que geram insatisfações e, assim, atingir o mais
elevado nível possível de satisfação de seus colaboradores. Obteve-se, dessa forma, que o clima
organizacional positivo e saudável proporciona ganhos tanto para a empresa como para os
colaboradores, sendo de fundamental importância manter uma política de melhoria contínua dos
processos produtivos e dos aspectos relacionados ao ambiente de trabalho.
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Organizational Behavior and Motivation: an analysis in a male
garment industry
Abstract
Currently, keep the competitive potential is a major challenge for companies, not to lose space in the
market, their managers need to understand the changes and transformations that can influence them
both positively and negatively. This study allowed us to analyze organizational behavior and
motivation of a menswear company in the city of Francisco Beltrão - Paraná. The research is
characterized as qualitative and quantitative, being held through a field research in which it was
applied a structured questionnaire with closed questions, which allowed tabulate and analyze the data
and get the results indexes. To this end, employees were approached in order to know about the

satisfaction with the company. Given the results, it is proposed the company to the analysis of
organizational behavior in order to correct and improve factors that generate dissatisfaction and thus
achieve the highest possible level of satisfaction of its employees. Was obtained in this way that the
positive and healthy organizational climate provides both earnings for the company and employees,
are of fundamental importance to maintain a policy of continuous improvement of production
processes and aspects related to the work environment.
Key-words: Organizational Behavior, Satisfaction, Employee Motivation.

1 Introdução
A administração é a área da ciência que permite seguir vários caminhos, pois ela não fornece
respostas prontas mais sim ferramentas para que o administrador possa desenvolver formas de
controlar, gerenciar e dirigir.
Trabalhando com organizações e negócios ela basicamente esta ligada diretamente a pessoas e
atividades. Visando fazer com que suas atividades sejam executadas por outras pessoas no
conjunto, ela pode alcançar os objetivos com o mínimo de recursos ou ultrapassar este mesmo
objetivo com o mesmo recurso. Seus objetivos organizacionais são a eficiência e a eficácia e
para isso ela trabalha visando utilizar o Máximo de seus recursos (CHIAVENATO, 2002).
Esta pesquisa tem como finalidade fazer um levantamento do clima organizacional, para
analisar se a empresa está acolhendo às necessidades trabalhistas do indivíduo e se está
proporcionando condições adequadas para a realização do trabalho.
É importante destacar que a insatisfação dos colaboradores tende a tornar o trabalho oneroso,
contribui para elevar a rotatividade na empresa e isso, por sua vez, também causa prejuízos
financeiros decorrentes do desligamento do colaborador. Uma nova contratação obriga a
empresa a oferecer treinamentos para o novo colaborador objetivando possibilitar que possa
se adaptar às atividades e às normas da organização.
O tempo destinado ao recrutamento e seleção e ao período de adaptação torna-se um
problema adicional. De tal modo, a empresa deve ofertar ao colaborador condições que lhe
proporcionem satisfação, a fim de tornar o trabalho mais rentável, o que influenciará
positivamente no clima organizacional e, consequentemente, fazer da rotatividade um
processo natural da empresa e não necessariamente problemático. Atualmente, se vive em um
mundo altamente dinâmico, onde as organizações têm vivenciado transformações intensas e
complexas, possuindo assim a obrigação de novas formas de trabalho, sendo mais ágeis,
flexíveis, e que deem valor às relações humanas.
O problema a ser abordado com este estudo tem como assunto principal o clima
organizacional, levando em conta a importância da opinião do colaborador, permitindo assim
verificar e corrigir possíveis falhas geradas pela insatisfação no trabalho. Para isso, foi
realizado um estudo em uma indústria de confecções masculina, da cidade de Francisco
Beltrão – PR.
O objetivo de realização deste trabalho foi verificar a influência do comportamento
organizacional no que tange à satisfação de colaboradores em relação à empresa e ao
ambiente de trabalho.
Portanto, este estudo visou, por meio da classificação das opiniões dos colaboradores,
identificar como o colaborador percebe o ambiente de trabalho, contribuindo para que a
empresa estudada possa analisar e resolver problemas que não são detectados na correria do
dia a dia de trabalho e que podem influenciar negativamente na produtividade organizacional.

Buscou-se também, obter maior conhecimento sobre o tema clima organizacional e de sua
importância para que se consiga manter os colaboradores em uma empresa, diminuindo os
custos e aumentando a rentabilidade tanto do colaborador, quanto da organização.
2 Metodologia
O presente trabalho tem como foco analisar o comportamento organizacional em relação aos
fatores que influenciam na motivação dos colaboradores de uma empresa de confecções
masculinas na cidade de Francisco Beltrão/PR, tendo como base a classificação de Vergara
(2005, p.46) que apresenta dois aspectos à pesquisa: quanto aos fins e quanto aos meios.
Quanto aos fins pode-se considerar exploratória e descritiva. Exploratória, pois faz um
levantamento bibliográfico sobre o tema para melhor compreendê-lo e por constatar que não
existe um estudo sobre o clima organizacional da empresa em questão. Descritiva, pois
identifica os fatores que influenciam no clima da organização através de questionários
verificando os fatos recorrentes ao mesmo.
Segundo Gil (2007, p. 41) a pesquisa exploratória “tem como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”.
Ainda (GIL, 2007, p. 75), “a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de
relações entre variáveis”.
Uma característica significativa dessa pesquisa está na utilização de técnica padronizada de
coleta de dados, tais como o questionário.
Quanto aos meios pode-se considerar a pesquisa como sendo de campo e bibliográfica. Como
bibliográfica, pois teve como base artigos, revistas e redes eletrônicas entre outros, referentes
ao assunto abordado como fundamentação teórica. E pesquisa de campo, pois foram aplicados
questionários diretamente as pessoas envolvidas, onde foi feito análise quantitativa dos dados
coletados buscando um aprofundamento dos fatos.
Sua abordagem foi quantitativa e qualitativa. Quantitativa devido à aplicação e tabulação de
questionários que permitiram transformar em números as informações recolhidas e
qualitativas, pois foi feito a interpretação dos dados coletados objetivando o esclarecimento
das informações.
A pesquisa na empresa se realizou no dia 13 de outubro de 2014 as 7 horas e 15 minutos no
início da jornada de trabalho, aonde os colaboradores foram liberados pela empresa durante o
horário de trabalho para que todos respondessem a pesquisa. Sendo que foram entrevistados
82 colaboradores que estavam presentes no dia, no total de 95 que a empresa possui
registrado, sendo que destes 08 estavam em licença maternidade e o restante faltou sem
justificativa.
Para aplicação do questionário foram reunidos todos os colaboradores, em reunião no início
da jornada de trabalho pela manhã, aonde foram expostos os tópicos e o intuito da pesquisa
pelo pesquisador, aonde se faziam presentes a responsável pela produção que atuou de forma
imparcial, deixando os colaboradores livres para responderem as questões. Vale salientar que
o proprietário não se fazia presente na empresa no momento da aplicação da pesquisa, o que
deixou os colaboradores ainda mais livres para responder.
Com a finalidade de avaliar o comportamento organizacional em relação aos fatores que
influenciam na motivação dos colaboradores, o pesquisador utilizou como instrumento de
pesquisa, o questionário contendo perguntas fechadas de múltipla escolha, de forma clara e
objetiva para coleta de dados, sendo aplicados na data e horário já informados acima.

3 Comportamento organizacional
Atualmente, o Comportamento Organizacional se destaca como a área de estudos dos
comportamentos dos indivíduos e grupos nas organizações, e também nas suas afinidades
com a estrutura e os demais fatores organizacionais.
Para Robbins (2005), “é o campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e
a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações”. Pode-se afirmar que o
comportamento organizacional tem relação com as ações que o grupo de pessoas tem quando
estão na organização. Dentre vários enfoques o comportamento organizacional repercute em
várias áreas de pesquisa e também nas diversas ciências, como psicologia, administração,
ciências contábeis, sociologia entre outras.
Segundo Chiavenato (2004), comportamento organizacional apresenta a área do
conhecimento humano, e as suas características existentes nas organizações e no seu
ambiente. Desta forma e um importante campo de conhecimento para toda pessoa que precise
trabalhar com organizações, seja para criar novas ou investir nelas ou simplesmente
administra-las.
Atualmente é indispensável analisar melhor as organizações e analisar as informações
responsáveis pela formação de dados que comprometem diretamente o comportamento e
desempenho dos colaboradores.
Os seres humanos estão sempre buscando o contentamento de suas necessidades tanto
fisiológicas quanto as de fazer parte de um grupo social de estima e de auto realização. Para
que essas necessidades sejam alcançadas dependem de outras pessoas, como seus superiores.
Desse modo a administração deve conhecer a natureza do ajustamento e do desajustamento
das pessoas para se possa chegar à concretização de tais necessidades.
Segundo os autores Garret e Tachizawa (2006, p.103) “O clima organizacional, no contexto
das organizações, influencia o estado motivacional das pessoas que, por sua vez, são
influenciadas por ele.” Atualmente, as organizações precisam atentar ao fato de que o clima
organizacional ótimo irá resultar no bom desempenho e sobrevivência das mesmas.
O clima organizacional adota em uma organização um papel importante para o funcionamento
da equipe de trabalho e do desempenho da empresa. O clima organizacional está associado
necessariamente em conviver melhor dentro das organizações, sendo um atributo tanto do
indivíduo como da organização.
3.2 Satisfação no trabalho
A grande maioria das pessoas escolhe a sua profissão, e muitas se sentem orgulhosas
trabalhando no que fazem. Mas assim nem todos tem a oportunidade de escolher seu caminho,
por força do destino começam a trabalhar em um ramo e neste ficam até o final de sua
carreira. Inicialmente é necessário gostar de seu trabalho, não somente da empresa, mas de
sua atividade, aquilo que o indivíduo se propõe há realizar todo dia.
De acordo com Robbins (2005, p. 17), “se a empresa tiver um sistema de recompensas
entendido pelos funcionários como algo pelo qual “vale a pena” ter um bom desempenho,
essas recompensas vão reforçar e encorajar a continuação do bom desempenho”. Desta forma
o indivíduo seria movido a buscar desenvolvimento.
Quando promover um colaborador, este deve ter o conhecimento necessário, e principalmente
atitudes percebidas pela gestão, de que sua nova posição produzirá efeitos positivos para a
empresa. Sendo assim, não apenas o colaborador acaba por ser motivado, mas a empresa
também ganha sendo ótimo o reflexo do seu desenvolvimento.

Para Robbins (2010, p. 75) “trabalhos atraentes que proveem treinamento, variedade,
independência e controle, contenta a maioria dos funcionários”. Assim, quanto mais a
organização fornece oportunidade de desenvolvimento e crescimento, mais o empregado
tende a ficar exultante com seu trabalho.
Satisfação no trabalho é uma expressão pessoal de difícil e complexa definição, devido à
diferença de seus aspectos, o que dificulta sua avaliação. Estar ou não satisfeito no trabalho
pode variar entre os indivíduos ou na própria pessoa, de acordo com diferentes circunstâncias,
relacionamentos e percepções ao longo do tempo (ROBBINS, 2005).
Um indivíduo pode ainda se sentir contente com fatores como disponibilidade de recursos
matérias necessários para o desempenho de suas atividades. Ou ainda, pelo fato de que a
empresa é organizada em seus processos de trabalho. Segundo Maximiano (2007) organizar é
capacidade de que uma empresa tem de classificar e ordenar de forma efetiva várias partes
existentes em uma empresa, de forma que se consiga determinar responsáveis por tarefas,
comunicação, e a liderança de pessoas de acordo com critérios estabelecidos.
Deste modo, a satisfação é passível da soma de variáveis complexas existentes no ambiente de
trabalho e que podem influenciar de forma positiva ou negativa para maior desempenho de
diferentes funções, responsabilidades e atividades (ROBBINS, 2005).
3.3 Motivação
Conhecer sobre motivação e imprescindível para que o gestor consiga alcançar a colaboração
dos indivíduos. Logo, um dos maiores desafios das organizações é motivar seus
trabalhadores, tornando-os comprometidos, utilizando suas energias para atingir objetivos,
instigados o suficiente para que sejam bem-sucedidos através do trabalho que desenvolvem.
Robbins (2009, p.203) conceitua motivação “[...] como a disposição em exercer altos níveis
de esforços para alcançar os objetivos organizacionais, condicionada pela habilidade do
esforço em satisfazer alguma necessidade individual”. Esta motivação e variável de individuo
para indivíduo, sendo consequência da interação entre o mesmo e a condição em que se
encontra. Continuando, o autor explica que “motivação é o processo responsável pela
intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma
determinada meta”. (ROBBINS, 2005, p.132).
A motivação na organização deve ser priorizada pelo empregador, buscando alternativas para
identifica-la, caso não haja buscar maneira para solucionar, implementando incentivos,
premiações, dentre outras, para que isto aconteça mesmo sendo difícil deve ser acompanhado
para que não haja problemas maiores.
Chiavenato (2009) comenta que, a motivação do ser humano aparece através de suas
necessidades, e cita a teoria de Maslow, que apresenta em sua pirâmide as necessidades da
base ou chamadas primárias, e no topo as mais sofisticadas e denominadas secundárias, essa
composição mostra que quando o ser humano consegue alcançar determinada etapa da
pirâmide, passa a ter outras necessidades a serem supridas que por sua vez são motivadoras.
Necessidades essas que podem tanto ser secundárias quanto primarias. Chiavenato (apud
Maslow, 1943) detalha tais necessidades, sendo as primárias as fisiológicas e de segurança, as
secundárias sociais, estima e auto realização, como veremos a seguir.
FIGURA 1 -- Piramide de Maslow

Fonte: Chiavenato, 2002
Robbins (2008) esclarece que a teoria de Maslow organiza as necessidades em cinco níveis:
Fisiológicas, as necessidades básicas; Segurança, aquelas que fazem o indivíduo se proteger
de danos físicos ou emocionais; Sociais, as necessidades ligadas à interação do indivíduo com
outras pessoas; Auto Estima, incluem fatores internos e externos; Auto realização envolve a
busca pelo desenvolvimento de todo o potencial intelectual do indivíduo. Sendo assim,
quando uma necessidade é conquistada, a próxima torna-se mais predominante.
Porém Rodrigues (2001) afirma que Maslow aceita que sua “hierarquia”, não possui tanto
rigor, e que a maioria das pessoas encontra-se parcialmente satisfeita em todas as suas
necessidades. Sendo assim, não significa que as mesmas tenham que cumprir 100% de um
nível antes de se dirigir ao próximo.
4 Apresentação dos dados e análise dos resultados
Com a aplicação da pesquisa foi possível coletar dados que foram tabulados e analisados,
chegando a resultados que possivelmente poderão contribuir para com a empresa. As
perguntas foram elaboradas por etapas, sendo assim possível chegar ao resultado final e obter
um parecer detalhado de itens gerais.
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OPÇÃO

Bom

Ótimo

Cada questão foi composta por quatro (4) alternativas que puderam ser escolhidas, entre
Ótimo, Bom, Regular e Ruim, sendo que para cada opção foi concedido uma pontuação;
Ótimo com peso quatro (4), Bom com peso três (3), Regular com peso dois (2) e Ruim com
peso um (1).

1

Fonte: Próprio autor (2014)
Tabela 1 – Pesos por resposta.

Foi permitido somente assinalar uma resposta por pergunta. Os dados obtidos foram tratados
de forma que fosse gerado um total de pontos, este total foi aplicado em uma fórmula
conforme quadro abaixo:

PONTOS ALCANÇADOS =__________.

136 PONTOS= 100%

%= Pontos alcançados x 100= ______%.

ÍNDICE ALCANÇADO

136

ÓTIMO

BOM

REGULAR

INSATISFATÓRIO

76 A 100%

51% A 75%

26% A 50%

0 a 25%

Fonte: Próprio autor (2014)
Tabela 2 – Tabulação e fórmulas utilizadas.

Cada questionário gerou uma pontuação. Para a pontuação obtida foi aplicada uma fórmula
que permitiu chegar ao resultado final, o total de pontos gerados em cada questionário foi
dividido por 136, que seria o número de pontos total, ou seja, se todas as respostas fossem
consideradas ótimas.
Para tanto, foram abortados temas referente à motivação, foram utilizados respostas prontas
como, sempre, quase sempre, raramente e nunca, neste sentido foi permitido tirar conclusões e
levantar os dados.
Você acorda pela manhã disposto e pensando nos projetos do dia
Quanto questionado o colaborador se o mesmo acorda disposto e pensando nos projetos do
dia, 24 colaboradores apontaram que sempre, 47 que quase sempre, 10 que raramente e 1 que
nunca.
SEMPRE

QUASE SEMPRE

RARAMENTE

NUNCA

24

47

10

1

Fonte: dados da pesquisa.
Tabela 3 – Disposição para os projetos.

Quando o colaborador chega à empresa já com ideia do que deve fazer durante o dia faz com
que seu trabalho produza e renda mais. Empresas que sabem trabalhar este quesito estão um
passo a frente das demais, pois contam com funcionários altamente produtivos.
Para Marins (2007) varias atitudes podem ser utilizadas por um gestor para que consiga
motivar as pessoas: estimular as pessoas a sentirem orgulho do que fazem; especificar as
recompensas individuais e as grupais oferecidas pela empresa; reconhecer o trabalho
realizado; elogiar, incentivar e confiar nas pessoas; aceitar as possibilidades e os limites das
pessoas; permitir os erros das pessoas e incentivar a aprenderem com o erro; ser solidário;
respeitar o tempo, o ritmo das pessoas; educar, sobretudo, pelo exemplo; nunca constranger
uma pessoa na frente de outra; dar as pessoas o direito de expressarem seus sentimentos.
Você tem pelo menos uma ideia ou solução inovadora a cada semana?
Foi perguntado aos colaboradores se os mesmos têm pelo menos uma ideia ou solução
inovadora a cada semana, 14 colaboradores responderam que sempre, sendo que 29 quase
sempre, 36 diz que raramente e 3 que nunca.
SEMPRE

QUASE SEMPRE

RARAMENTE

NUNCA

14

29

36

3

Fonte: dados da pesquisa.
Tabela 4 – Ideia ou solução inovadora.

Esta questão fica divida as opiniões sendo que a metade tem ideia ou solução e a outra metade
não, cabe ao gestor buscar alternativas para motivar estes colaboradores a serem mais
produtivos e trazer ideias para a organização.
Para Dubrin (2003), “Motivação num ambiente de trabalho é o processo pelo qual o
comportamento é mobilizado e sustentado no interesse da realização das metas
organizacionais. Uma pessoa está motivada quando ela realmente despende esforço para
alcançar a meta”. Ao despender esforços para a consecução dos objetivos e metas
organizacionais o colaborador demonstra de certa forma, estar motivado em auxiliar na busca
por resultados que a empresa visa conquistar.
Você tem curiosidade em aprender cada vez mais a respeito de seu trabalho?
Quando questionado se o colaborador possui curiosidade em aprender mais a respeito do
trabalho, 58 colaboradores alegam que sempre, 14 que quase sempre e 10 raramente.
SEMPRE

QUASE SEMPRE

RARAMENTE

NUNCA

58

14

10

0

Fonte: dados da pesquisa.
Tabela 5 – Curiosidade em aprender cada vez mais a respeito de seu trabalho.

Novamente e papel da organização proporcionar alternativas para que os colaboradores
executem não somente suas tarefas e sim outros processos dentro da organização, verificando
assim o real nível de conhecimento dos funcionários e alocando os mesmos para as funções
que os mesmo possuem uma melhor habilidade.
Robbins (2003), salienta que uma boa motivação baseia-se na disposição do colaborador em
desempenhar um nível elevado e constante de esforço sob a condição de que o esforço seja
capaz de contentar alguma necessidade individual. Para ele, uma pessoa que está motivada
não desiste facilmente, a persistência é seguir adiante ou perseverar.
Cada nova conquista é motivo de prazer e satisfação?
Quando levantado como o colaborador se sente quando conquista algo novo e se e motivo de
satisfação, 63 afirmaram que sempre, 14 que quase sempre, 4 que raramente e 1 que nunca.
SEMPRE

QUASE SEMPRE

RARAMENTE

NUNCA

63

14

4

1

Fonte: dados da pesquisa.
Tabela 6 – Conquista é motivo de prazer e satisfação.

Verifica-se que a grande maioria sente-se motivado com novas conquistas, isto faz com que
os colaboradores desempenhem melhor suas funções pois sabem que estão sendo valorizados.
De acordo com Fiorelli (2003, p.109) “o indivíduo motiva-se mais facilmente quando acredita
na recompensa decorrente do esforço”. Permitir que o funcionário possa crescer por meio de
sua própria capacidade é fundamental para que se sinta útil e capaz.
Sente orgulho de dizer para seus amigos o que faz e onde trabalha?
Quando questionado se sente orgulho de dizer aos amigos o que faz e aonde trabalha, 57
respondeu que sempre, 16 que quase sempre, 8 que raramente e 1 que nunca.

SEMPRE

QUASE SEMPRE

RARAMENTE

NUNCA

57

16

8

1

Fonte: dados da pesquisa.
Tabela 7 – Orgulho de dizer para seus amigos o que faz e onde trabalha.

Quando um colaborador não se sente bem com a organização o mesmo tende a rejeita-la não
comentando e nem falando para ninguém aonde trabalha. Vergara (2000, p.48) comenta que
quando a organização não reconhece o esforço, as atitudes, as ideias, o engajamento do
colaborador, este poderá ficar frustrado e com sentimento de vazio, e o ser humano não pode
experimentar este sentimento.
Tem Interesse em assumir posições mais elevadas e vislumbra esta possibilidade?
Quando perguntado ao colaborador se o mesmo possui interesse em assumir posições mais
elevadas e se vislumbra essa possibilidade, 50 afirmaram que sempre, 15 que quase sempre,
12 que raramente e 5 que nunca.
SEMPRE

QUASE SEMPRE

RARAMENTE

NUNCA

50

15

12

5

Fonte: dados da pesquisa.
Tabela 8 –Interesse em assumir posições mais elevadas e vislumbra esta possibilidade.

Quando o colaborador vislumbra a possibilidade de crescer e assumir novas posições isto
mostra que o colaborador possui uma certa expectativa perante a organização. Porem se isto
não for atendido por parte da empresa acaba desmotivando e fazendo com que o mesmo não
seja altamente produtivo. Liderança é a influência interpessoal que se exerce em uma situação
e dirigida por meio do processo da comunicação humana para a consecução de determinado
objetivo. Chiavenato (2004).
Recebe espontaneamente reconhecimento de seus superiores pelo seu trabalho?
Na pergunta que levanta se os mesmos recebem reconhecimento de seus superiores pelo seu
trabalho, 21 afirmou que sempre, 29 que quase sempre, 24 que raramente e 8 que nunca.
SEMPRE

QUASE SEMPRE

RARAMENTE

NUNCA

21

29

24

8

Fonte: dados da pesquisa.
Tabela 9 – Reconhecimento de seus superiores pelo seu trabalho.

Quando o gestor ou líder não valoriza o desempenho do colaborador, o mesmo acaba se
desmotivando, deixando de produzir o máximo. Bergamini (2003) deixa bem claro o papel da
liderança na motivação quando afirma que o administrador eficaz deve influenciar o
comportamento de seus subordinados; buscando para isto ferramentas que possa valorizar o
esforço individual e coletivo dos colaboradores.
Se Precisar ficar depois do horário, fica pelo prazer de mais uma tarefa concluída?
Quando perguntado se necessita ficar após o horário, fica pelo prazer de mais uma tarefa
concluída, 33 apontaram que sempre, 25 que quase sempre, 18 que raramente e 6 que nunca.
SEMPRE

QUASE SEMPRE

RARAMENTE

NUNCA

33

25

18

6

Fonte: dados da pesquisa.
Tabela 10 – Fica depois do horário pelo prazer de mais uma tarefa concluída?

Quando um colaborador se sente bem com o que faz o mesmo busca de todas as maneiras
alcançarem suas metas e desafios, já quando desmotivados os mesmos não tem esta mesma
percepção do cargo que ocupa. “A motivação é o processo responsável pela intensidade,
direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta e
cumpra determinados objetivos”. Robbins (2002).
No âmbito geral verifica-se que a media de todos os tópicos levantado o que diz respeito a
motivação a empresa alcançou índices satisfatórios, ficando com 49% como sempre, 29%
quase sempre, 18% raramente e 4% como nunca.
GRAFICO 1 – Quanto à motivação

Figura 2 - Motivação
Fonte: dados da pesquisa.

Com base nestas analises cabe ao administrador da empresa em questão buscar alternativas e
ferramentas para melhorar estes números e chegar ao êxito. Marins (2007) e difícil motivar
alguém, sendo que se faça necessário oferecer motivos para proporcionar esta motivação. E
necessário decidir quais são os motivadores se pessoal ou profissional, não deve ficar
esperando deve ir ao encontro e lutar pelas escolhas corretas.
5 Conclusão
O presente trabalho procurou identificar os fatores que influenciam o clima organizacional de
uma empresa de confecções masculina, por meio dos fatores satisfação e motivação de
colaboradores integrantes de seu quadro laboral.
De acordo com as informações obtidas, entende-se que podem servir para a organização
analisar como os funcionários percebem o clima organizacional e também como forma de
influenciar a motivação dos mesmos. Pode-se identificar em relação aos critérios avaliados
que os fatores satisfação e motivação de modo geral são positivos.
Quanto ao objetivo geral desta pesquisa, que propôs verificar a influência do comportamento
organizacional no que tange à motivação de colaboradores em relação à empresa e ao
ambiente de trabalho, constatou-se que a empresa apresenta índices positivos. No entanto, é
necessário trabalhar com afinco para manter estes indicadores positivos e buscar programas
de melhorias para as condições inadequadas de trabalho que influenciam na satisfação ou
insatisfação dos colaboradores.
Se considerados os números obtidos quanto à motivação em que a maioria, 78% dos
colaborados, diz estar satisfeito, infere-se que a empresa atua de forma a despertar uma

percepção positiva de seus funcionários. Estar motivado para o desempenho de atividades
possibilita ganhos em produtividade para a empresa e qualidade de vida para os colaboradores
no ambiente de trabalho.
Constatou-se também, que o intesse em permancer na empresa e a curiosidade para aprender e
desenvolver conhecimentos estão intimamente ligados ao fator motivacional. Sendo assim, o
trabalho constante visando envolver e comprometer colaboradores juntamente com políticas
motivacionais, torna-se determinante para se extrair o máximo de pontecial dos talentos
laborais de uma organização.
Portanto, perante os resultados obtidos, propõe-se à empresa a análise constante do clima
organizacional a fim de corrigir e melhorar os fatores que geram insatisfações e, assim, atingir
o mais elevado nível possível de motivação e satisfação de seus colaboradores. Conclui-se,
dessa forma, que o clima organizacional positivo e saudável proporciona ganhos tanto para a
empresa como para os colaboradores, sendo de fundamental importância manter uma política
de melhoria contínua dos processos produtivos e dos aspectos relacionados ao ambiente de
trabalho.
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