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RESUMO 

 

 

Esta monografia tem como objetivo principal investigar o bem-estar psicológico e o 
nível motivacional dos colaboradores da empresa Biscoitos Nany Ltda, localizada no 
município de Peritiba/SC. Em outras palavras, o trabalho de pesquisa pretende 
identificar os fatores que interferem no bem-estar emocional dos colaboradores, 
tendo como foco a motivação profissional. Para se chegar a tal meta, foram 
investigados o nível de realização dos colaboradores da empresa; as possíveis 
causas de mal-estar no trabalho; e os fatores que interferem no bem-estar 
emocional dos colaboradores, partindo do ponto central da análise, a motivação no 
trabalho. A metodologia empregada no desenvolvimento do trabalho foi a pesquisa 
de campo e a pesquisa bibliográfica. A partir da análise dos dados, busca-se 
desenvolver estratégias de aperfeiçoamento das condições favoráveis ao bem-estar 
dos colaboradores, a fim de apresentar uma proposta de intervenção à empresa. 
Uma das constatações a que se chegou é que, para haver bem-estar psicológico e 
um bom nível motivacional entre os colaboradores, é necessário que cada 
colaborador exerça corretamente a sua função dentro daquilo que se propõe a 
realizar no seu dia a dia e que se mantenham focados tanto em seus objetivos como 
nos da empresa, visando ao crescimento empresarial.  
 
Palavras-chave: Bem-estar psicológico; Motivação; Mal-estar no trabalho.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims at investigating the psychological well-being and the motivational 

level of company's employees Biscoitos Nany Ltda, located in the city of Peritiba SC. 

In other words, the research seeks to identify the factors that interfere with the 

emotional well-being of employees, focusing on the professional motivation. To reach 

this goal, will be investigated the level of achievement of the company's employees; 

possible causes of poor welfare at work; and the factors that interfere with the 

emotional well-being of employees, starting from the central point of the analysis, the 

motivation at work. The methodology employed in the development of this work was 

to field research and bibliographical research. From the data analysis, we seek to 

develop strategies for improvement of conditions favorable to the well-being of 

employees, in order to submit a proposal for action to the company. One of the 

findings reached is that, to be psychological well-being and a good motivational level 

among employees, it is necessary that each employee performs its function properly 

inside of what you propose to do in their daily life and to remain focused on your 

goals as the company, aiming at business growth. 

 

Keywords: psychological well-being; Motivation; Malaise at work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, as organizações vêm enfatizando cada vez mais o interesse 

em compreender o bem-estar psicológico e a motivação pessoal dos 

colaboradores, em razão deste assunto ser destaque na literatura 

administrativa e ser parte integrante de diversas propostas de aperfeiçoamento 

das relações homem-trabalho nas organizações. Assim o relacionamento 

humano e a motivação tornam-se elementos fundamentalmente presentes no 

discurso organizacional.  

As empresas que desejam prosperidade devem buscar adequar-se às 

mudanças, ou seja, aprender a investir em seus colaboradores, ouvindo-os, 

respeitando-os e fazendo com que estejam diariamente em aprendizagem, 

visto que devem almejar ter colaboradores cada vez mais qualificados, 

capacitados e comprometidos com o local em que trabalham. 

O bem-estar psicológico pode proporcionar sensações de satisfação, 

realização pessoal e profissional, estando diretamente ligado à forma como o 

colaborador é capaz de assimilar e lidar com os episódios de sua vida em sua 

rotina de trabalho. É normal que o ser humano crie expectativas, envolva-se e 

busque o crescimento dentro daquilo que o realiza, pois parte da motivação do 

colaborador é influenciada pelo fato de ele saber que possui um papel 

importante na organização em que trabalha. 

Portanto, as empresas que desejam obter um lugar de destaque em 

relação às demais, devem ter foco e dedicar investimentos para a área de 

recursos humanos, visando bem selecionar, desenvolver e valorizar os 

colaboradores, que podem ser tomados como um diferencial importante em um 

ambiente competitivo. Com este intento, este trabalho buscará identificar os 

fatores que interferem no bem-estar emocional dos colaboradores, tendo como 

foco a motivação baseada na Teoria da Hierarquia das Necessidades de 

Abraham Maslow.  
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Através do objetivo geral deste trabalho, buscou-se propor estratégias 

para o aperfeiçoamento das condições favoráveis ao bem-estar dos 

colaboradores da Empresa Biscoitos Nany Ltda localizada na cidade de 

Peritiba-SC, para estes terem um melhor desempenho de suas funções, com 

melhor qualidade de vida. Especificamente, buscou-se identificar o nível de 

realização dos colaboradores, identificando as possíveis causas de mal-estar 

no trabalho e também os fatores que interferem no bem-estar emocional dos 

colaboradores, assumindo como ponto central da análise, a motivação. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Diante das mudanças tecnológicas, das exigências legais, bem como as 

exigências do próprio mercado, cada dia mais as organizações preocupam-se 

com questões relacionadas à qualidade de vida no trabalho, condição da qual 

participa o bem-estar psicológico. Neste contexto, surge o desafio das 

organizações valorizarem o que cada um traz como potencial, integrando esta 

questão aos novos programas, equipamentos e tecnologias.  

Torna-se imprescindível a criação de modelos inovadores de gestão que 

utilizem deste potencial para o alcance dos objetivos estratégicos da empresa, 

assim como o desenvolvimento pessoal e profissional de cada colaborador.  

Com isso, destaca-se o bem-estar psicológico no trabalho como um fator 

essencial no desenvolvimento pessoal e profissional do ser humano, dado que 

a maior parte das condições básicas de vida, de algum modo, estão ligadas ao 

trabalho. Para que o colaborador possa se envolver e se sentir a vontade em 

sua prática laboral diária, é necessário oferecer-lhe condições que promovam a 

qualidade de vida, a segurança e o bem-estar.   

Compreender os colaboradores é uma tarefa complexa, pois as pessoas 

possuem necessidades e expectativas diferentes, pessoas as quais, a 

organização depende diretamente para operar e produzir seus bens e serviços 

e assim atingir seus objetivos. Buscou-se estudar esta questão, procurando 

identificar quais são os fatores que interferem no bem-estar psicológico dos 

colaboradores, em que nível isso já foi atingido e quais os caminhos para 

alcançar este objetivo em uma determinada empresa do ramo industrial.  



    13 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 Nesta sessão, foram descritos tópicos estruturantes da pesquisa em 

questão. Segundo Fachin (2006),   

O método é um instrumento do conhecimento que proporciona aos 
pesquisadores, em qualquer área de sua formação, orientação geral 
que facilita planejar uma pesquisa, formular hipóteses, coordenar 
investigações, realizar experiências e interpretar os resultados. (p.29). 

Gil (2007) define método de pesquisa como procedimento racional e 

sistemático que objetiva proporcionar respostas aos problemas propostos. A 

pesquisa é desenvolvida mediante a consulta dos conhecimentos disponíveis 

em publicações científicas e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e 

outros procedimentos científicos. 

Para Fachin (2006) “a literatura metodológica mostra que o 

conhecimento científico é adquirido pelo método científico e, sem interrupção, 

pode ser submetido a teste e aperfeiçoar-se, reformular-se ou até mesmo 

avantajar-se mediante o mesmo método” (p.17).  

 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

 

Essa pesquisa foi classificada como descritiva qualitativa, e os 

colaboradores foram escolhidos por meio de amostragem não probabilística, 

que tem como critério a seleção por intencionalidade, mostrando-se “a mais 

adequada para a obtenção de dados de natureza qualitativa” (GIL, 1996, 

p.128).   

A coleta de dados para a pesquisa foi feita através da pesquisa de 

campo. Segundo Gil, (2007),  
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[...] o estudo de campo procura muito mais o aprofundamento das 
questões propostas do que a distribuição das características da 
população segundo determinadas variáveis. Como consequência, o 
planejamento do estudo de campo apresenta muito maior 
flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam 
reformulados ao longo da pesquisa. (p.53). 

Os elementos secundários desta pesquisa foram obtidos através da 

pesquisa bibliográfica, pela qual se pôde aprofundar o conhecimento. Segundo 

Gil (2007, p.44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica está no fato de permitir 

ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

 

 

3.2 LOCAL E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

A coleta dos dados foi realizada na empresa Biscoitos Nany Ltda, 

localizada no município de Peritiba, Santa Catarina, através de um questionário 

com os colaboradores da empresa estudada. Todos os colaboradores se 

disponibilizaram a responder o questionário; isso foi importante para ter uma 

visão geral do que acontece dentro deste local de trabalho. Obteve-se uma 

visão ampla, obtendo-se dados de quem está a mais tempo trabalhando e de 

quem entrou recentemente na empresa.    

 

 

3.3 INSTRUMENTO E TÉCNICAS PARA A COLETA DE DADOS 

 

  

Nesta pesquisa, a coleta de dados foi realizada através da elaboração e 

aplicação de um questionário que foi disponibilizado na empresa Biscoitos 

Nany, onde cada colaborador pôde responder com total liberdade. Ele “consiste 

em um elenco de questões que são submetidas a certo número de pessoas 



    15 

 

com o intuito de se coletar informações. E, para que a coleta de informações 

seja significativa, é importante verificar como, quando e onde obtê-las.” 

(FACHIN, 2006, p.158). Este método difere da entrevista, já que a entrevista 

“trata-se de uma conversa oral entre duas pessoas, onde uma é entrevistador e 

a outra o entrevistado, ou seja, uma conversação efetuada face a 

face.”(MARCONI E LAKATOS, 2006 p. 278) . Este questionário foi aplicado aos 

funcionários, contendo cinco perguntas abertas para análise dos aspectos que 

se pretende investigar. Participaram deste estudo dezoito colaboradores. Como 

acima mencionado, esta amostra representa a totalidade dos trabalhadores da 

produção.  

 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Depois de coletados os dados, a análise e interpretação dos resultados 

foi feita através de um estudo detalhado das respostas obtidas com o 

questionário aplicado aos colaboradores da Empresa Biscoitos Nany, 

confrontando as respostas com as teorias abordadas, em especial, a teoria 

sobre as necessidades humanas de Maslow.  

 

 

3.5 VARIÁVEIS 

 

 

Com a aplicação deste questionário, pretendeu-se investigar se os 

colaboradores da empresa Biscoitos Nany estão satisfeitos e motivados com o 

seu emprego, se possuem o reconhecimento que eles desejam ter, utilizando a 

Teoria das Necessidades Humanas de Maslow como referencial teórico básico 

para a análise.  

Este questionário contém cinco perguntas abertas referentes a cada 

nível descrito na Pirâmide de Maslow, ou seja, necessidades fisiológicas, 
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necessidades de segurança, necessidades de social, necessidades de estima 

e necessidades de auto-realização.  

 

 

3.6 ABORDAGENS 

 

 

Para atingir os objetivos propostos, este estudo foi desenvolvido em uma 

abordagem qualitativa, sendo considerada a mais apropriada para o estudo de 

questões humanas de caráter subjetivo, como pensamentos, crenças, 

motivações, etc. 

Buscou-se bases teóricas para dar a sustentação necessária para um 

bom desenvolvimento deste trabalho, e também obter dados através de visitas 

na empresa. 

 

 

3.7 MÉTODO 

 

 

Neste trabalho, utilizou os métodos dedutivo e indutivo, onde dedutivo 

“tem o propósito de explicar o conteúdo das premissas”, e o método indutivo 

“tem um desígnio de ampliar o alcance dos conhecimentos”.  (MARCONI E 

LAKATOS, 2006).  

Utiliza-se o método dedutivo quando se parte de uma situação geral 

para uma situação particular, no caso, das teorias já existentes, para a 

realidade observada na referida indústria. Já o método indutivo se utiliza 

quando o pesquisador, por meio de um levantamento particular, chega a 

determinadas conclusões gerais partindo do específico para o geral, podendo 

assim, gerar em uma realidade, conhecimentos aplicáveis em diversas outras 

situações. 
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3.8 DOCUMENTAÇÃO 

 

 

Classifica-se como direta e indireta. Este trabalho contém como 

documentação direta a observação e aplicação de questionário; como 

documentação indireta tem-se a pesquisa bibliográfica, através livros e artigos 

selecionados. 
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4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

A empresa Biscoitos Nany Ltda ME, existe no mercado há 

aproximadamente sete anos, mas fazem cinco anos, desde 2007, que a família 

Tamagno a assumiu. Ela está situada na cidade de Peritiba, na Rodovia SC 

462, pavilhão 03 – Linha Gaúcha, no estado de Santa Catarina.  

A empresa atualmente possui dezoito funcionários, que trabalham 

regularmente no turno do dia, mas quando existe um maior número de pedidos, 

a empresa opera também no turno da noite. Ela ainda não possui um setor de 

Recursos Humanos, portanto as contratações são feitas através do funcionário 

que trabalha no escritório. Em relação à coordenação do grupo e à liderança, 

há um trabalhador designado para esta função.  

Como forma de integração, todo final de ano é promovida uma 

confraternização entre todos, com janta e amigo secreto onde todos interagem, 

havendo também a participação das famílias. É um momento de lazer e 

distração.   

O transporte dos colaboradores é realizado através de veículo próprio. 

Este passa pegá-los para irem até o local de trabalho e também os leva de 

volta para suas residências.  

As vendas são feitas por vendedores e representantes externos em 

supermercados grandes e pequenos, além de atacados, abrangendo, 

principalmente, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Rio de Janeiro, dentre outros.  Em março de 2012 foi feita uma reunião 

com um representante da Jordânia (país do Oriente Médio), onde nesta 

ocasião foram apresentados os produtos fabricados. No mês de julho de 2012 

foram liberadas as negociações internacionais, com perspectiva inicial de se 

negociar R$ 50.000,00 em exportações dos produtos da empresa e R$ 

25.000,00 para importações. 
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São fabricados: pão de mel com cobertura de chocolate branco, ao leite 

e brigadeiro, bolachão de mel e glacê, bolachão com cobertura de chocolate 

branco e ao leite. Sua produção mensal se dá em torno de 30 toneladas entre 

todos os produtos que são fabricados.  

Para a fabricação dos bolachões, precisa-se de uma máquina onde a 

massa é misturada e é cortada em formato redondo, em seguida, é colocado 

em um forno para assarem. Após estarem assadas, as bolachas são colocadas 

em uma mesa onde ficam até esfriar, depois são levadas para uma outra 

máquina onde é colocada a cobertura. Depois desse processo, as bolachas 

são embaladas e colocadas em caixas, onde ficam prontas para a venda.  

Os produtos são populares, mas possuem uma boa qualidade. Têm 

como principais consumidores as pessoas da classe média e baixa, atingindo 

tanto as crianças como os adultos. Hoje, no mercado existem algumas 

empresas que também produzem este mesmo produto, no entanto pode-se 

considerar que não existem concorrências acirradas.  

Possui como missão, “produzir os melhores bolachões e pães de mel, 

proporcionando sensações agradáveis para quem os adquire e conquistando 

novos clientes através do comprometimento com o consumidor”. Visa “ser a 

melhor empresa fabricante de bolachão e pão de mel do sul do país, sendo 

referencial de qualidade”. A empresa “preza por valores como honestidade, 

comprometimento com os clientes, e a busca permanente por inovações.” 

         

                                        

              

 

Figura 1: Fotos dos produtos da empresa.  
Fonte: Biscoitos Nany 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

5.1 RECURSOS HUMANOS 

  

 

A estratégia dos Recursos Humanos no passado era voltada mais para a 

defesa da posição de poder sobre os empregados. Com o passar do tempo, 

sua prática passou a ser de fundamental importância para se obter um bom 

relacionamento através de uma postura mais flexível, mudando a proposta 

desta prática. 

“Entende-se por Administração de Recursos Humanos, uma série de 

decisões integradas que formam as relações de trabalho; sua qualidade 

influencia diretamente a capacidade da organização e de seus empregados em 

atingir seus objetivos.” (MILKOVICH E BOUDREAU, 2010, p. 19). 

A Administração de Recursos Humanos enfatiza que as organizações e 

seus colaboradores devem seguir juntos para desempenhar um papel eficaz e 

trazer o brilho da criatividade para dentro das empresas, tudo é feito através de 

planejamento. “As atividades de planejamento de Recursos Humanos 

concentram-se na fixação de objetivos. O planejamento envolve o 

estabelecimento de como uma organização pode mudar de um cenário 

existente de Recursos Humanos para outro desejado.” (MILKOVICH E 

BOUDREAU, 2010, p.31).  

É necessário investir em recursos humanos para melhorar a qualidade 

do serviço prestado e manter-se competitiva no mercado. Os colaboradores 

devem começar a ser valorizados e vistos como peças fundamentais para o 

sucesso empresarial, pois quando se sentem bem onde trabalham, 

demonstram satisfação e potencializam sua função.  
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A administração de Recursos Humanos (ARH) refere-se às práticas e 
às políticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados às 
pessoas no trabalho de gerenciamento, especificamente à 
contratação, ao treinamento, à avaliação, à remuneração e ao 
oferecimento de um ambiente bom e seguro aos funcionários da 
empresa (DESSLER, 2010, p.2). 

Os recursos humanos não devem somente estar voltados ao 

cumprimento de exigências legais, mas sim, estar atento a totalidade 

empresarial, desde as condições adequadas de trabalho, a preocupação com 

as frequentes faltas, o uso racional dos materiais, as relações interpessoais.

 “Em uma visão mais sofisticada de Recursos Humanos, o seu papel é 

simplesmente ajustar a estratégia da empresa e adaptar as suas práticas, para 

assim ajustar as estratégias competitivas e empresariais específicas.” 

(DESSLER, 2010, p.17).  

A área de Recursos Humanos se torna responsável por integrar o 

colaborador com a organização que conforme Gil (1994, p.13) ”a Administração 

de Recursos Humanos é o ramo especializado da ciência da Administração 

que envolve todas as ações que têm como objetivo a integração do trabalhador 

no contexto da organização e o aumento de sua produtividade”.  

A prática de recursos humanos deve se preocupar em formar, motivar, 

orientar, desenvolver seus colaboradores para vir a atingir as metas 

empresariais. E também deve ser capaz de integrar as pessoas, objetivos e 

valores. 

Afirma-se que os profissionais de Recursos Humanos necessitam ter 

três competências básicas, conforme expõe Milkovich e Boudreau, (2010, p. 

504): 

Conhecimento do negócio, incluindo o entendimento dos aspectos 
financeiros; Fornecimentos de práticas de Recursos Humanos onde 
inclui a capacidade de criar e implementar adequadamente as 
atividades oferecidas; Administração da mudança, que reflete a 
capacidade de fazer acontecer a mudança e entender quais 
mudanças são necessárias. 

Atualmente, uma das maiores exigências quando se refere ao setor 

empresarial, é a área de Recursos Humanos, pois envolve pessoas. Elas 

precisam responder a todas as exigências legais e sociais, que são cada dia 

maiores. A empresa deve ir em busca de novos talentos, isto é, buscar um 

colaborador capaz de suprir as exigências de um mercado em rápida 
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transformação e altamente competitivo. E, além disso, este colaborador deve 

estar em constante processo de aperfeiçoamento, visto que necessita evoluir 

junto com o mercado de trabalho, estando apto às mudanças que ocorrem e 

acima de tudo satisfeitos com o local em que trabalham, pois quando os 

colaboradores estão satisfeitos se mantém um clima agradável e também se 

torna um diferencial competitivo. 

É importante pensar em uma boa gestão de Recursos Humanos dentro 

das organizações; isso não quer dizer criar um setor específico, pois existem 

empresas que ainda não possuem condições para implementar ou fazer um 

grande investimento nesta área. Pode-se dizer que os recursos humanos, hoje, 

estão intimamente ligados ao sucesso empresarial, e devem fazer parte da 

gestão em geral, mesmo em empresas de pequeno porte. 

 

 

5.2 BEM-ESTAR NO AMBIENTE DE TRABALHO E BEM-ESTAR 

PSICOLÓGICO  

 

 

O trabalho pode ser considerado como uma atividade específica do 

homem que funciona como uma fonte de construção, de realização, satisfação, 

riqueza, bens materiais e serviços úteis à sociedade humana.  

Para (BLANCH, apud ROCHA, SARRIERA E PIZZINATO, 1996) um dos 

pilares sobre os quais se constrói a modernidade e se consuma a revolução 

industrial é o trabalho, sendo este entendido como motor para o progresso 

guiado pela razão. Remete-se a uma pluralidade de significados dinâmicos e 

variáveis. Onde há, por um lado, um tipo específico de atividade humana, 

desenvolvimento em determinadas situações e contextos socioeconômicos, por 

outro lado, como construções socioculturais que dão sentido e valor a tal 

experiência.    

A vida pessoal do colaborador e a vida em seu trabalho não são 

entidades separadas; ao contrário, são domínios inter-relacionados, tendo 

efeitos recíprocos. O lugar de trabalho representa uma parte muito significativa 

na vida das pessoas, pois nele elas passam a maior parte do seu tempo. Por 
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isso é importante não só procurar prevenir a ocorrência de doenças 

decorrentes do trabalho, como também procurar promover o bem-estar das 

pessoas neste ambiente. 

Um ambiente de trabalho saudável é aquele em que os trabalhadores e 

os gestores colaboram para o uso de um processo de melhoria contínua da 

proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar de todos os 

trabalhadores e para a sustentabilidade do ambiente de trabalho. (NEIRA, 

2010). 

O bem-estar no trabalho pode ter efeitos que transcendem os limites das 

organizações, afetando a própria família ou a comunidade onde vivem. Muitos 

dos colaboradores fazem do seu trabalho um propósito maior voltado às 

possibilidades de crescimento pessoal, um objetivo de vida. 

Já o estudo do bem-estar psicológico teve início na década de 80, com o 

trabalho de Ryff (1989) tentando definir a estrutura básica do bem-estar em um 

nível psicológico, fazendo uma crítica por falta de bases teóricas sobre o bem-

estar. Considera-se o bem-estar psicológico uma maneira pessoal de como 

cada um julga, almeja e busca a qualidade de vida, em relação aos seus 

compromissos e seus os desafios existenciais (GONSALVES, 2008). 

Spector (2005), expõe a satisfação no trabalho como uma variável de 

atitudes que mostram como as pessoas se sentem em relação ao trabalho que 

elas executam, sendo este pensado no todo, ou em relação a alguns de seus 

aspectos.  

Uma abordagem do bem-estar psicológico se refere à realização do 

potencial pessoal, das metas fundamentais de vida e descreve o 

funcionamento positivo global de cada indivíduo. Diener e Scollon (2003) 

traduzem o bem-estar psicológico como uma avaliação subjetiva que os 

indivíduos fazem de suas vidas, incluindo os conceitos como a satisfação com 

a vida, a felicidade, as emoções agradáveis, os sentimentos de realização 

pessoal, de satisfação com o trabalho e a qualidade de vida, em detrimento de 

sentimentos negativos e desagradáveis. O bem-estar psicológico então 

representa uma avaliação em determinados momentos ao longo da vida, não 

significando propriamente a saúde psicológica, mas sim refletindo o bem-estar 

necessário para se considerar que se está bem na vida, sendo estruturado por 
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formulações psicológicas sobre o desenvolvimento humano e as suas 

capacidades em enfrentar os desafios da vida (PINTO, 2006). 

De um modo geral, considera-se que as pessoas que estão bem 

psicologicamente valorizam a si próprias, são mais auto-confiantes, e sentem-

se mais capazes para ajustar e controlar a realidade em que elas estão 

inseridas (Idem). 

Existem seis dimensões no que diz respeito ao bem-estar psicológico 

onde se tem as seguintes questões: auto-aceitação, relações positivas com os 

outros, domínio do ambiente, autonomia, propósito de vida e crescimento 

pessoal, sendo que estas seis dimensões psicológicas articulam alguns tipos 

de desafios específicos: O domínio e auto-aceitação compreendem sentir-se 

bem consigo mesmo, até nos momentos em que se tem consciência de suas 

próprias limitações. Relacionar-se positivamente com os outros significa a 

habilidade de se desenvolver e de manter relações interpessoais cordiais e de 

confiança. O domínio do ambiente consiste na capacidade de modelar seu 

ambiente para que possam ser atendidas as necessidades e desejos pessoais. 

A autonomia significa senso de autodeterminação e autoridade pessoal. O 

propósito de vida é entendido como a capacidade de saber encontrar 

significado nos seus desafios e esforços. E o crescimento pessoal significa tirar 

o máximo de seus talentos e das oportunidades (RYFF apud GONSALVES, 

2008). 

 

 

5.3 MOTIVAÇÃO 

 

 

Motivação refere-se às forças internas e externas para uma pessoa que 

estimulem seu entusiasmo e sua persistência para perseguir certo curso de 

ação. A motivação dos funcionários afeta a produtividade. O estudo da 

motivação ajuda os gerentes a entender o que estimula as pessoas a iniciarem 

a ação, o que influencia suas escolhas de ação, e porque, com o tempo, elas 

persistem naquela ação (DAFT, 2006, p.398).    
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Na medida em que o comportamento é bem sucedido, a pessoa é 

recompensada no sentido de aquela necessidade ser satisfeita. A recompensa 

também informa a pessoa de que o seu comportamento era apropriado e que 

pode ser usado novamente no futuro. As recompensas são de dois tipos: as 

intrínsecas são as satisfações que uma pessoa recebe no processo do 

desempenho de uma ação específica e as recompensas extrínsecas são dadas 

por outra pessoa, geralmente um gerente, inclui promoções e aumentos de 

salários. Elas se originam externamente, como resultado de satisfazer os 

outros.  

Costuma-se analisar a questão da motivação no trabalho como um 

fenômeno de inteira responsabilidade do colaborador, já que a organização 

sempre espera que seus colaboradores estejam motivados. Mas isso não é tão 

simples assim, pois a empresa também precisa fazer a sua parte para que os 

colaboradores se motivem.  

Para definir os termos motivacionais, procura-se fazer uma distinção 
entre motivos, necessidades, impulsos e instintos. Onde motivo ou 
motivação se refere a um estado interno, podendo vir a resultar em 
uma necessidade, é conhecido como um ativador de comportamento 
geralmente dirigido para a satisfação de uma necessidade. 
Necessidade não se diferencia de motivos, pois ambos os termos 
podem ser alternativamente usados. Os impulsos são 
significativamente modelados pela experiência. E instintos, referem-
se a padrões complexos de comportamento que se supõem 
derivados da hereditariedade (DAVIDOFF, 2001, p.325). 

“Motivos são necessidades, as carências, interesses e desejos que 

impulsionam as pessoas em certas direções. Resumindo, motivação envolve 

comportamento direcionado a um objetivo.” (WEITEN apud BERGAMINI, 

2005). 

A motivação sempre foi e continuará sendo um sintoma de vida 
psíquica que se move em busca de algo, e jamais se poderia 
descrever um ser humano em toda a abrangência do seu significado 
se tal aspecto fosse legado ao esquecimento(BERGAMINI, 2005, p. 
138). 

“A motivação no homem envolve uma dinâmica cuja origem e 

processamento se fazem dentro da própria vida psíquica. Constitui em especial 

um fenômeno interior e fundamentalmente psicológico.” (BERGAMINI, 2005, 

p.139). 



    26 

 

A motivação é geralmente descrita como um estado interior que induz 
uma pessoa a assumir determinados tipos de comportamento. Vista 
por esta perspectiva, ela tem a ver com a direção, intensidade e 
persistência de um comportamento ao longo do tempo (SPECTOR, 
2005, p 284). 

Pode-se dizer que a motivação é uma força interior que se modifica a 

cada momento durante toda a vida; ela direciona e intensifica os objetivos de 

uma pessoa. Dessa forma, quando se diz que a motivação é algo interior, ou 

seja, que está dentro de cada pessoa de forma particular, toma-se como 

equívoco pensar que alguém pode motivar ou desmotivar o outro, como algo 

que se aplica sobre um sujeito. Antes, toda motivação se constrói em uma 

relação dialógica entre as necessidades interiores e aquilo que o ambiente 

oferece como possibilidades de satisfação.  

 

 

5.3.1 Teoria das Necessidades de Maslow 

  

 

No início da década de 1940, Abraham Maslow desenvolveu sua teoria 

sobre a hierarquia das necessidades, onde é possível inferir o que motiva uma 

pessoa. “Uma necessidade satisfeita não é um motivador de comportamento, o 

que motiva as pessoas são as necessidades insatisfeitas.” (LACOMBE, 2005, 

p.130). 

Maslow introduziu o que chamou de “maior tolerância à frustração por 

meio da gratificação inicial. As pessoas que tiveram satisfeitas as necessidades 

básicas durante a vida, especialmente em seus anos iniciais, parecem 

desenvolver um poder excepcional de suportar a frustração presente ou futura 

dessas necessidades”. (MASLOW apud HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2005, 

p. 361).  

 “A teoria da hierarquia das necessidades afirma que a satisfação das 

necessidades humanas é importante para a saúde física e mental do indivíduo” 

(SPECTOR, 2006, p.287).  “Ela propõe que os humanos são motivados por 

necessidades múltiplas e que essas necessidades existem em uma ordem 

hierárquica.” (DAFT, 2006, p.400). 
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Essa teoria é considerada a mais importante das teorias da motivação, 

sendo que seu idealizador dividiu a motivação humana em cinco níveis: 

 

a) Necessidades fisiológicas: são as necessidades físicas humanas mais 

básicas, incluindo alimento, água e oxigênio. No ambiente organizacional as 

necessidades são aquecimento adequado, ar e salário base para garantir a 

sobrevivência. 

 

b) Necessidades de segurança: as necessidades de um ambiente físico e 

emocional seguro e livre de ameaças. No ambiente organizacional reflete as 

necessidades de tarefas seguras, benefícios extras, seguridade social, 

aposentadoria, e segurança no trabalho.  

 

c) Necessidades sociais (pertencimento e amor): reflete o desejo de ser aceito 

pelos colegas, ter amizades, ser parte de um grupo e ser amado. Na 

organização desejo de bons relacionamentos com os colegas, participação em 

um grupo de trabalho e um relacionamento positivo com os supervisores. 

 

d) Necessidades de estima: as necessidades se relacionam ao desejo de uma 

auto-imagem positiva e de receber atenção, reconhecimento e apreciação dos 

outros. Dentro da organização refletem uma motivação pelo reconhecimento, 

um aumento na responsabilidade, status e créditos pelas contribuições feitas à 

organização. 

 

e) Necessidades de auto-realização: é a categoria de necessidades mais altas, 

se referem ao desenvolvimento do potencial pleno de uma pessoa tornando-a 

alguém melhor. A organização proporciona isso às pessoas através de 

oportunidades de crescimento e autonomia (DAFT, 2005).  

Há uma tendência, onde a maioria das pessoas procura satisfazer, 

primeiro, as necessidades básicas, após as necessidades de seguranças e em 

seguida as de associação, as de status e as de auto-realização. A maneira de 

procurar suprir as necessidades pode variar durante a vida do indivíduo, em 

razão das mudanças de seus objetivos (DAFT, 2005). 
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Conforme Maslow colocou, “um desejo satisfeito não é mais um desejo. 

O organismo é dominado e o seu comportamento é organizado apenas por 

necessidades insatisfeitas. Se a fome é saciada, ela deixa de ter importância 

na dinâmica atual do indivíduo” (MASLOW apud HALL, LINDZEY e 

CAMPBELL, 2000, p.358). 

Gareth Morgan sugere algumas medidas a serem usadas pelas 

empresas. Na questão da auto-realização, deve-se estimular o 

comprometimento, tendo o trabalho como uma dimensão importante na vida do 

colaborador.  Para promover a auto-estima, procura-se cargos que permitam 

realização, buscam autonomia, responsabilidade e um trabalho que valorize a 

identidade do colaborador. As necessidades sociais buscam estímulo à 

interação com os colegas de trabalho; possibilidades de atividades sociais, 

esportivas e reuniões fora da organização.  Na parte de segurança buscam 

seguro-saúde e planos para a aposentadoria, segurança no emprego. Nas 

fisiológicas, evidenciam-se o salário e os benefícios, segurança e condições 

agradáveis e sadias de trabalho (GARETH MORGAN apud LACOMBE, 2005, 

p.136). 

 

 

5.3.2 Pirâmide de Maslow 

 

 

 A seguir, tem-se a sequência progressiva das necessidades humanas, 

também conhecida como “pirâmide de Maslow”, uma representação gráfica da 

distribuição das cinco necessidades humanas descritas acima:  
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Figura 2: Pirâmide de Maslow 
Fonte: A pesquisadora 2012 

 

Esta pirâmide segue como critério que as necessidades devem ser 

satisfeitas dos níveis mais baixos para os níveis mais altos, sendo que só 

passará para o próximo nível após o anterior ter sido satisfeito. Como por 

exemplo, uma pessoa não procura ter satisfeitas suas necessidades de 

segurança se ela não tem cobertas suas necessidades fisiológicas, como 

comida, bebida, ar, etc. 
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6 SOBRE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

  

 

Após a contratação de um funcionário, é necessário orientá-lo de como é 

o funcionamento da empresa, horário de trabalho e salário. Afirma-se que: 

A orientação de funcionários transmite aos novos funcionários as 
informações básicas de que eles necessitam para desempenhar 
satisfatoriamente seu trabalho, como as informações sobre as regras 
da empresa. A orientação é um componente do processo de 
socialização dos novos funcionários. A socialização é o processo 
contínuo de transmissão, a todos os funcionários, de atitudes, 
padrões, valores e modelos de comportamento que são esperados 
pela organização e seus departamentos (DESSLER, 2003, p.140). 

Isso se torna importante para que, no dia-a-dia, entre os colaboradores 

haja um relacionamento bom, evitando desentendimentos entre si e com a 

chefia. E também deve-se evitar trazer problemas pessoais para o local de 

trabalho, pois isso atrapalha no andamento da produção. 

O diálogo entre o supervisor e o novo funcionário é o principal meio para 

ter um bom desempenho futuro. Pois,  

[...] uma orientação bem-sucedida deve atingir quatro objetivos 
principais: o novo funcionário deve se sentir bem-vindo; ele deve 
compreender a empresa de modo abrangente; deve saber o que se 
espera dele em termos de trabalho e comportamento; e deve ser 
dado início ao processo de socializar e transmitir a cultura da 
empresa ao funcionário (DESSLER, 2003).  

Para poder criar uma equipe motivada exige-se do gestor uma 

transparência no incentivo. Seus colaboradores precisam sentir que 

independente das dificuldades enfrentadas durante o trabalho, todos estão 

animados para concluir suas tarefas. Mostrando interesse e preocupação com 

as atividades da empresa fazendo um elo entre gestor e colaborador 

proporcionando assim uma maior produtividade. Sendo que é importante 

lembrar que as gratificações salariais também são válidas, aumentando a 

eficiência do colaborador. 

http://www.pensandogrande.com.br/produtividade-6-ideias-para-o-empreendedor/
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 Com esses processos, espera-se que empresa e colaboradores andem 

em total harmonia e tenham um relacionamento adequado ao que se espera 

para o crescimento tanto da empresa quanto ao crescimento do colaborador. É 

importante que os colaboradores percebam o comprometimento da empresa 

para com eles com reciprocidade. 
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7 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

 

 a) Questão 01 – Necessidades Fisiológicas: 

 O salário que você recebe tem sido suficiente para cobrir suas 

despesas com necessidades básicas (água, luz, alimentação moradia, etc.)?  

Quanto a primeira questão respondida pelos colaboradores da Empresa 

Biscoitos Nany Ltda, relativa às suas necessidades fisiológicas, destaca-se 

que, em uma amostragem de 100%, 62% dos colaboradores relatam que não 

conseguem cobrir todas suas despesas com o salário que recebem na 

empresa. Pois esses sustentam sozinhos a casa ou necessitam também do 

salário da esposa e/ou esposo. Possuem filhos e alguns têm pessoas doentes 

em casa.   

- “Não é suficiente porque meu esposo está doente, só eu que trabalho 

para cobrir as despesas.” (sexo feminino). 

- “Para mim não, pois pago aluguel e trabalho sozinha, meu esposo não 

pode trabalhar e não consegue ficar encostado no INSS.” (sexo feminino). 

A outra parte, 38% dos colaboradores, responderam que conseguem se 

manter com esse valor, mas gostariam que fosse aumentado o salário 

conforme o tempo de serviço na empresa e não concordam que quem entra na 

empresa receba o mesmo valor de quem está a mais tempo trabalhando.  

- “Sim. Mas não acho justo um novo funcionário começar com o mesmo 

salário que o nosso”.  (sexo masculino). 

A remuneração, segundo Chiavenato, citado por Dias, et.al. (2008) “é a 

retribuição dada ao funcionário de acordo com o trabalho, dedicação e esforço 

pessoal desenvolvido por ele, através de seus conhecimentos e habilidades” 

(p.2). Na empresa em questão, a faixa salarial é paga conforme o piso salarial 

do Estado de Santa Catarina, recebendo um salário mínimo no valor de R$ 

764,00 com desconto de INSS. A jornada de trabalho é de oito horas diárias. 
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Quando há mais pedidos a serem atendidos, forma-se outra equipe de trabalho 

para atuar também à noite.  

 

62%

38%

1 Necessidades fisiológicas

Não conseguem cobrir suas despesas com o salário que recebem

Conseguem cobrir suas despesas com o salário que recebem

 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 

 

 

b) Questão 02 – Necessidades de Segurança: 

Você se sente seguro quanto à manutenção de seu emprego? Você 

possui algum benefício extra dentro da empresa? Se possui, quais são? Se 

não possui, quais gostaria de possuir? 

A segunda questão, diz respeito às necessidades de segurança. A 

resposta obtida foi de que 45% dos colaboradores não se sentem seguros 

quanto à manutenção e segurança no emprego. E 55% dos colaboradores se 

sentem seguros. 

- “Sim, me sinto segura. Não possuo nenhum benefício, mas gostaria de 

ter, como ir ao médico se estar doente, levar os filhos ao dentista, conseguir 

atestado sem pagar o dia.” (sexo feminino). 

- “Não. Não. Gostaria de possuir mais respeito e atenção”. (sexo 

masculino).  

-“Manutenção sim. Não possuo benefício, acho que para o que eu faço 

não precisava”. (sexo masculino).  
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Quanto aos benefícios recebidos, possuem o transporte onde a empresa 

os leva e os busca de graça, mas ninguém comentou sobre ele, e também 

ganham bolsa família. Apenas responderam que não possuem. Quando 

perguntado sobre quais benefícios gostariam de obter, surgiram várias opções, 

como cesta básica, bônus por não faltar ao serviço e poder apresentar atestado 

médico para não descontar o dia de serviço.  Também sugerem como 

benefício, a maior valorização dos funcionários dentro da empresa, cabendo 

averiguar em que aspectos esta “valorização” é concebida (financeiro, pessoal, 

profissional, etc.).  

 

45%

55%

2 Necessidades de segurança
Sentem-se que não estão seguros quanto a manutenção e 
segurança no trabalho
Sentem-se que estão seguros quanto a manutenção e segurança 
no trabalho

 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 

 

c) Questão 03 – Necessidades de amor e pertencimento: 

Como é a relação entre a equipe de trabalho? E entre você e a chefia? 

Explique: 

A terceira questão, que corresponde às necessidades de amor e 

pertencimento, no qual mostra o nível de entendimento entre chefes e colegas 

de serviço, 56% dos colaboradores responderam que a relação entre equipe de 

trabalho está boa, 16% responderam que está ótima e 28% responderam que a 

relação entre eles não é satisfatória.  

- “Entre eu e a chefia, está bom e em relação à equipe acho que falta 

mais união, trabalho em equipe, um ajudar o outro e não tentar ver o que o 
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outro faz mais do que o outro e entregar ao chefe, ficar falando.” (sexo 

feminino).  

- “A chefia está bem. Mas o supervisor podia melhorar. Falamos 

verdades e ele persegue, faz nós de bobos. Corrige e depois diz que está 

errado. Não aceita opiniões, só ele sabe.” (sexo masculino).  

-“Com a equipe ótima. É muita perseguição, corrige alguns e outros não, 

não aceita opiniões, põe ordens que não tem como seguir, como não falar 

dentro da empresa e se afastar de certas pessoas.” (sexo feminino). 

-“Sim o trabalho é bom. O chefe não sabe distribuir o trabalho para a 

equipe.” (sexo masculino). 

Sobre os problemas levantados nesta sessão, considera-se que “para 

que um trabalho tenha sentido, é importante que quem realize saiba para onde 

ele conduz; em outras palavras, é essencial que os objetivos sejam claros e 

valorizados e que os resultados tenham valor aos olhos de quem realiza” 

(MORIN, 2001 p 18). Cabendo realizar esforços neste sentido, a serem 

explorados na proposta de intervenção.  

- “Entre a equipe é boa, mas entre os chefes não pois existe muita 

perseguição, cobrança que a gente não merece, muitas vezes não aceitam 

opiniões.”( sexo feminino). 

- “Ótima. Só poderia ter reuniões com os funcionários e os chefes.” (sexo 

masculino).  

Entre a chefia/liderança, a maioria de equipe parece estar satisfeita, mas 

sugerem ter mais diálogos e reuniões mensais. Também destacam que a 

equipe precisa ser mais unida, onde um ajude o outro, ao invés de prejudicar. 

A distinção entre um grupo e uma equipe é importante, pois dentro de 

uma empresa é necessário que se trabalhe em equipes e não em grupos, pois 

uma equipe realiza suas tarefas com a ajuda de seus membros, onde um ajuda 

o outro, dentro de um objetivo comum (SPECTOR, 2006). A existência de 

equipes também depende de uma liderança, e segundo Cole (apud 

BERGAMINI, 2005, p 124), “um líder simplesmente tem um grupo de 

seguidores”. Isso retrata aquilo que faz com que alguém exerça sua ação sobre 

os seguidores, fazendo com que eles o sigam por vontade própria.  
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56%

16%

28%

3 Necessidades de amor e 
pertencimento

Relação entre a equipe está boa

Relação entre a equipe está ótima

Relação entre a equipe não é satisfatória

 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 

 

 

d) Questão 04 – Necessidades de estima: 

Você consegue identificar se o seu trabalho vem sendo reconhecido? 

Você se sente bem fazendo o que faz? Comente sobre esse assunto: 

A quarta questão, correspondente às necessidades de estima, 55% 

dizem não estão sendo reconhecidos pelo trabalho e esforço que fazem, e 45% 

dizem estar satisfeitos com o reconhecimento que recebem. 78% dos 

colaboradores responderam que gostam do que fazem e 22% responderam 

que não se sentem bem no que estão fazendo.  

- “Me sinto bem fazendo o que faço, mas quase sempre todos não são 

reconhecidos pelo que fazem, sendo que pequenas coisas fazem grande 

diferença para o futuro da empresa.” (sexo masculino). 

- “Gosto do que faço. Às vezes é meio cansativo por ficar muito de pé.” 

(sexo feminino). 

No caso de reconhecimento, seria importante observar como cada um 

vem se comportando e desempenhando seu trabalho, e em cima disto elogiar 

quando o trabalho estiver saindo conforme o planejado. E se necessário, 

chamar a atenção.  

O trabalho pode vir a se tornar cansativo, pois, a produção e embalagem 

dos bolachões são feitas somente em pé onde se movimentam de um setor 

para outro conforme a fase de produção do bolachão. Sendo que existe o 
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intervalo aonde eles podem descansar, conversar e lanchar, ou seja, há um 

momento de distração. Considera-se que “o ambiente pode afetar o 

desempenho no trabalho de diversas formas. Ele pode ter influência positiva ou 

negativa na motivação, resultando em aumento ou diminuição dos esforços dos 

funcionários” (SPECTOR, 2006 p 376). Deste modo, repensar periodicamente 

a atividade cotidiana da produção é fundamental para o ajustamento no 

entorno à melhor forma de execução das atividades. 

 

 

55%

45%

4 Necessidades de estima

Sentem-se que não são reconhecidos pelo trabalho que realizam

Sentem-se que são reconhecidos pelo trabalho que realizam

 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 

 

78%

22%

4.1 Necessidades de estima

Gostam do trabalho que realizam

Não se sentem bem no trabalho que realizam

 

Fonte: A pesquisadora, 2012.  
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e) Questão 05 – Necessidades de auto-realização: 

Neste momento, você se sente preparado para possível evolução de 

cargo dentro da empresa? Você tem vontade de assumir cargos mais 

complexos? Comente: 

A quinta questão corresponde às necessidades de auto-realização, que 

segundo Maslow, são as mais difíceis de alcançar.  Frente a isso, 50% dos 

colaboradores responderam que se sentem preparados para possível evolução 

de cargo na empresa e 50% responderam que não estão preparados.  

- “Gosto muito do que faço, mas se um dia surgir uma oportunidade, por 

que não? O problema é que quem manda cobra de algumas pessoas as coisas 

e de outras não, sabe. Como dizem: conforme a cara o preço. Às vezes uma 

ideia também não aceitam, pois só eles tem ideias.”  (sexo feminino). 

- “Sim. Sim, porque é uma oportunidade de crescimento e evolução 

sendo auxiliar de produção não se vai a lugar algum, é ficar parado no tempo.” 

(sexo masculino). 

Já relativo ao desejo de evolução no cargo, 56% responderam que não 

gostariam de evoluir dentro da empresa e 44% responderam que gostariam de 

evoluir.  

Torna-se surpreendente o fato de que a maior parte dos funcionários da 

empresa não querem evoluir de cargo, como se expressa no exemplo abaixo: 

- “Não. Não quero me incomodar com coisas fúteis que acontecem 

nessa empresa.” (sexo masculino). 

- “Acredito que a administração deve observar quem estaria ou não 

preparado para tais funções.” (sexo masculino). 

Como a empresa é pequena, não existem muitos cargos para evolução, 

no momento, há um supervisor e também uma vaga disponível no escritório, já 

que a pessoa que estava neste local, está também atuando como motorista e 

fazendo as entregas. Então se pode evoluir, no momento, do chão de fábrica 

para esses dois cargos da empresa.    
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50%50%

5 Necessidades de auto-realização

Sentem-se preparados para evolução de cargo

Sentem-se que não estão preparados para evolução de cargo

 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 

 

56%

44%

5.1 Necessidades de auto-
realização

Não desejam evoluir de cargo Desejam evoluir de cargo

 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 
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8 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

Levando-se em consideração o grande número de reclamações dos 

colaboradores da empresa Biscoitos Nany Ltda, sugere-se que se considere a 

possibilidade da gerência conversar individualmente com cada um dos 

colaboradores para fazer o levantamento preciso acerca de suas aspirações e 

descontentamentos, aproveitando a ocasião para buscar alternativas e ideias 

que possam contribuir para a solução de dificuldades vividas no ambiente de 

trabalho. Tal proposta, para além de seu caráter investigativo, viabiliza a 

proximidade entre colaborador e empresa, que costuma agir favoravelmente 

em relação às necessidades afetivo-sociais, que foram foco de diversas 

reclamações. Do mesmo modo, em relação aos dirigentes, cabe averiguar qual 

a visão perante os colaboradores, quais são as dificuldades enfrentadas junto a 

eles, e o que se espera deles, pois tais questões pautam as ações concretas 

tomadas pela empresa. 

É importante que o gestor da empresa chame seus colaboradores para 

elogiar um trabalho bem realizado ou alertar sobre suas atitudes que não 

condizem com o processo organizacional (estabelecer feedback). 

 Pois cada colaborador precisa saber qual é o seu papel dentro da 

organização em que ele trabalha. Também se torna propício o gestor fazer uma 

auto-avaliação para saber se está oferecendo as condições de trabalho 

necessárias e dando o apoio à equipe. Cabe criar oportunidades em que os 

colaboradores possam trazer sugestões de melhorias para a empresa.  

Precisa-se estabelecer uma frequência para essas conversas que podem ser 

quinzenais ou mensais, dependendo a necessidade. Isso possibilita levantar 

com antecedência as maiores dificuldades existentes. 

Observa-se que a parte emocional do colaborador é que está mais 

vulnerável. Então, sugere-se que implementem como forma de descontração 

aniversários coletivos, onde todos os meses os colaboradores que estejam de 
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aniversário comemorem com uma confraternização, assim acabam criando um 

vínculo de amizades que antes não tinham.  

É importante ressaltar que os benefícios que a empresa oferece aos 

seus colaboradores são formas de instrumentos de incentivos que satisfazem 

as suas necessidades de segurança, contribuindo também para que o 

colaborador permaneça na empresa e se sinta cada vez mais satisfeito. Tendo 

como um exemplo o transporte que lhes é oferecido. 

A empresa também poderia rever os salários e benefícios que são 

oferecidos aos seus colaboradores. Uma opção que seria interessante à 

empresa é implantar o Prêmio Assiduidade, que é oferecido para os 

colaboradores que não possuem faltas e nem atestados durante o mês, com 

um valor a ser estudado. 

 Sabe-se que somente o salário não é suficiente para motivar, também é 

certo que uma remuneração injusta torna muitas pessoas insatisfeitas, pois 

surgiram reclamações pela parte dos colaboradores, por exemplo, que quem 

inicia na empresa recebe o mesmo valor de quem trabalha a mais tempo no 

local. Como a empresa é de pequeno porte e possui poucos funcionários, neste 

momento não há possibilidade de implantar um plano de cargos e salários que 

seria essencial para esta questão. Mas pode vir a ser pensado para o futuro da 

empresa conforme seu crescimento.  

É necessário oferecer treinamentos periódicos onde reforcem o objetivo 

de o colaborador estar trabalhando nessa empresa naquele momento, 

realçando sua importância e assim poderá vir a suprir parte de suas 

necessidades de estima, além de melhorar suas habilidades interpessoais e 

instrumentais. 

Com relação à estrutura física da empresa, não se observaram maiores 

reclamações, pois há pouco tempo o local foi reestruturado para a melhoria 

tanto da produção como para os colaboradores, para virem a se sentirem 

confortáveis e desempenharem melhor suas funções. Também possuem 

música ambiente e climatizador. A questão de ficar em pé durante a execução 

do trabalho, no momento não se pode modificar, pois não tem como a 

produção ser realizada com os colaboradores sentados. Por esse motivo 
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possuem intervalo com lanche durante a jornada de trabalho no turno da 

manhã e no turno da tarde com duração de 10 minutos. 

Para finalizar, é importante lembrar que o trabalho oferecido pelas 

empresas necessita ser satisfatório para quem o realiza. Com o crescimento da 

organização, oportunidades de crescimento para os colaboradores devem ser 

criadas e oferecidas para quem já está na empresa, assim a empresa irá 

conseguir propor, desenvolver e conquistar seus projetos futuros.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este estudo objetivou fazer uma análise da empresa Biscoitos Nany 

Ltda, situada na cidade de Peritiba SC, sobre o bem-estar psicológico e 

motivação no trabalho. 

Nota-se que a motivação humana e o bem-estar psicológico se tornaram 

peças fundamentais para o desempenho dos colaboradores em suas 

atividades diárias, incluindo todos os setores das organizações. Considerando-

se este ponto, se tem um aumento na produção e também os colaboradores se 

sentem mais confortáveis e seguros quanto ao que estão fazendo. Portanto, é 

necessário salientar que o comportamento motivacional é tipicamente humano 

e que cada colaborador traz em si uma predisposição para satisfazer suas 

necessidades.  

Se o colaborador estiver motivado, ele produz mais e melhor, portanto a 

motivação exerce grande influência nos resultados da empresa. Ela se 

manifesta de diversas formas, em momentos diferentes, por vários fatores e em 

diferentes níveis de importância em cada momento de pessoa para pessoa. 

Pois, cada ser humano tem um jeito de pensar e agir, portanto nem sempre 

fazem as mesmas coisas pelas mesmas razões. No entanto, algumas teorias 

lançam luz sobre esta densa problemática, cabendo recorrer a elas a fim de 

encontrar algumas possíveis intervenções sobre este campo, como neste 

estudo, que se baseou em Malsow, a fim de abordar a questão. 

Quanto aos colaboradores da empresa Biscoitos Nany Ltda, nota-se que 

necessitam de uma atenção em especial quanto à parte da motivação. Não foi 

claramente determinado o que realmente os motiva no dia-a-dia, mas houve 

clareza na questão do que os torna desmotivados.  Como exemplo a desunião 

na equipe de trabalho, as fofocas e intrigas e as diminutas chances de 

crescimento financeiro. 
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Através do questionário aplicado aos colaboradores, pode-se notar que, 

além do salário, de segurança no emprego e de boas condições para o 

desenvolvimento do trabalho, os colaboradores desejam ter reconhecimento e 

valorização do seu trabalho. Nas quais, essas ações devem ser analisadas e 

estudadas pelo gestor da empresa. 

Então, sugere-se ao gestor que quando for aperfeiçoar ou implantar um 

projeto na empresa, leve em consideração os fatores que foram apontados no 

questionário aplicado aos colaboradores, objetivando sempre atingir a 

motivação e o bem-estar para torná-los mais participativos e assim 

desenvolvendo potencialidades e talentos dentro da empresa.  

Uma das constatações a que se chegou é que, para haver bem-estar 

psicológico e um bom nível motivacional entre os colaboradores, é necessário 

que cada colaborador exerça corretamente a sua função dentro daquilo que se 

propõe a realizar no seu dia a dia e que se mantenham focados tanto em seus 

objetivos como nos da empresa, visando ao crescimento empresarial. 
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APÊNDICE 

 

 

Questionário: 

 

Este questionário é um esboço do que será aplicado aos colaboradores, 

participantes desta pesquisa:  

 

1- Necessidades Fisiológicas: 

O salário que você recebe tem sido suficiente para cobrir suas 

despesas com necessidades básicas (água, luz, alimentação 

moradia, etc.)?  

 

2- Necessidades de Segurança? 

Você se sente seguro quanto à manutenção de seu emprego? Você 

possui algum benefício extra dentro da empresa? Se possui, quais 

são? Se não possui, quais gostaria de possuir? 

 

3- Necessidades de amor: 

Como é a relação entre a equipe de trabalho? E entre você e a 

chefia? Explique: 

 

4- Necessidades de estima: 

Você consegue identificar se o seu trabalho vem sendo reconhecido? 

Você se sente bem fazendo o que faz? Comente sobre esse assunto: 

 

5- Necessidades de auto-realização: 

Neste momento, você se sente preparado para possível evolução de cargo 

dentro da empresa? Você tem vontade de assumir cargos mais complexos? 

Comente: 
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ANEXO 

 

 

Pavilão da empresa Biscoitos Nany Ltda 

Fonte: A pesquisadora,  2012. 

 

Pavilhão da Empresa Biscoitos Nany 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 
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Escritório da empresa Biscoitos Nany 

Fonte: Apesquisadora, 2012. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio de transporte utilizado pelos colaboradores da empresa 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 

 

 

 

 



    50 

 

 

 

Processo de mistura da massa para fabricação do bolachão 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 

 

 

A massa passa pela esteira e é feito o corte dos bolachões 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 
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Corte dos bolachões 

Fonte: Apesquisadora, 2012. 

 

 

Os bolachões são colocados em fornos  

Fonte: A pesquisadora, 2012. 
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Após estarem assados, são colocados nas mesas para esfriarem 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 

 

 

Aguardando o processo de cobertura dos bolachões 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 
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Túnel onde é feita a cobertura 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 

 

 

Após a cobertura, passam pelo túnel para o resfriamento 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 
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Os bolachões saem do túnel e são empacotados 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 

 

 

Organizando as embalagens e aplicando o prazo de validade 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 
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Fazendo o selamento das embalagens 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 

 

Os pacotes prontos são colocados em caixas e vão para o estoque 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 
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Local onde é organizado a estocagem  

Fonte: A pesquisadora, 2012. 

 

 

Carregamento 

Fonte: A pesquisadora, 2012. 
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