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Resumo 

O presente estudo reserva em seu cerne a temática motivacional, aliada aos 

preceitos da gestão de pessoas e o impacto deles em uma equipe de trabalho. A força 

da equipe está aliada ao quadro motivacional e ao índice de motivação que podem 

alavancar a produtividade junto com a liderança dos setores. Em uma empresa, os 

índices de produtividade podem ser ampliados conforme o gestor equaliza condutas 

que motivem os seus funcionários. Um clima organizacional também afeta as variáveis 

de produção, participação e desempenho dos colaboradores, trazendo um impacto 

positivo para a equipe. Um colaborador desmotivado em seu setor laboral não terá um 

bom desempenho e não participará assertivamente rumo ao crescimento e 

desenvolvimento da empresa. A motivação está ligada ao sentimento de realização e 

reconhecimento profissional que o indivíduo expressa realizando atividades que 

tenham sentido para si em sua carreira. 
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Abstract 

The present study reserves in its core the motivational theme, allied to the precepts of 

people management and their impact on a work team. The strength of the team is allied 
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to the motivational framework and the rate of motivation that can leverage productivity 

together with the leadership of the sectors. In a company, productivity rates can be 

increased as the manager equalizes behaviors that motivate his employees. An 

organizational climate also affects the variables of production, participation, and 

performance of employees, bringing a positive impact to the team. An unmotivated 

employee in his or her work sector will not perform well and will not participate 

assertively towards the company's growth and development. The motivation is linked 

to the feeling of achievement and professional recognition that the individual expresses 

by performing activities that have meaning in their career. 
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“Motivação vem de motivos que estão ligados 
simplesmente ao que você quer da vida, e seus motivos 
são pessoais, intransferíveis e estão dentro da sua 
cabeça (e do coração também), logo seus motivos são 
abstratos e só têm significado pra você, por isso 
motivação é algo tão pessoal, porque vêm de dentro” 
(RECINELLA, 2005, p 01). 

 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

A motivação nas organizações é uma variável na qual deve emanar sobre todos 

os setores. Ela é de suma importância quando trabalhada com as técnicas corretas 

para ampliar as possibilidades de visão, missão e ações da empresa e projetar metas 

de produtividade. 

Muito embora a gestão de pessoas de uma equipe não trabalhe sempre com 

colaboradores em ação interna, esse índice nem sempre é passível de ser 

mensurado. A equipe, usualmente, desenvolve a sua função vital e carece de 

mensuração através de metas e fatores que representem deveras a sua motivação e 

satisfação em trabalhar para a empresa.  



 

 

 

O problema da pesquisa reside na pergunta: Como manter a motivação da 

equipe, face às demandas constantes do comércio a partir das estratégias disponíveis 

para a liderança? 

O objetivo geral é conhecer os níveis de motivação da equipe  como que essa 

variável pode impactar o seu desempenho.  

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Conceituando motivação 

A motivação tem sido o foco de treinamentos, workshops e tem sido utilizada 

em estratégias de atuação com equipes de diversos setores. Os especialistas em 

comportamento organizacional têm utilizado o conceito e aplicado em suas vivências 

empresariais.  

“A pressão interna surgida de uma necessidade, também 
interna, que excitando as estruturas nervosas, origina um 
estado energizador que impulsiona o organismo à atividade, 
iniciando, guiando e mantendo a conduta até que alguma meta 
(objetivo, incentivo) seja conseguida ou a resposta seja 
bloqueada” (CHIAVENATO, 2005, p. 242). 

 
De acordo com Chiavenato (2005), a descrição da motivação aparenta algo 

intrínseco ao profissional e que colabora com mudanças orgânicas e biológicas. Pode-

se dizer que é uma sensação ou conduta interna – que se assoma às ações externas 

do organismo de forma a incidir sobre as atividades profissionais.  

Prosseguindo com o estudo conceitual da variável motivacional, pode-se inferir 

que a motivação está em uma perspectiva que inclui ação, movimento, persistência e 

que faz com que o profissional haja em ação à fatores compensatórios.  

Em uma empresa, é importante mensurar as ações que refletem uma estratégia 

motivacional, tanto no coletivo quanto no individual. Destarte, (1991, p. 78), o conceito 

da motivação na organização e o que ela representa a orientação do comportamento 

no ambiente de trabalho, como os colaboradores planejam suas ações e atingem as 

suas metas e como os índices motivacionais podem ser representados em níveis de 

acordo com os padrões de trabalho de cada colaborador dentro de uma organização. 

 



 

 

 

Municucci (2002) assegura que: 

 

“Em uma sociedade de produção de massa, o 
empreendimento de motivar as pessoas a trabalhar não 
constitui uma tarefa fácil, visto que muitos obtêm pouca 
satisfação pessoal em seus empregos e auferem pouco senso 
de realização e criatividade” (MUNICUCCI 2002, P. 228). 

 

De acordo com o autor supracitado, entende-se que as estratégias 

motivacionais podem elevar outros aspectos e proatividade no colaborador. Atingir 

metas, criar, diversificar formas de atender o cliente podem se incrementadas se a 

empresa investe em motivação. 

Haja vista que a motivação é identificada de várias formas no ambiente e na 

conduta dos colaboradores, é importante tipificá-la para se entender melhor como 

essas variáveis podem ser equalizadas em ambiente organizacional. Ela pode ser 

interna, pode ser externa, coletiva ou individual. Seguindo Chiavenato (2005), ela 

pode ser intrínseca e extrínseca.  

A motivação intrínseca está na internalização do indivíduo e na forma como ele 

coopera com a organização. Pode-se afirmar que é fruto de estratégias 

individualizadas, as quais estão relacionadas também com a forma que o colaborador 

visualiza as suas oportunidades, sua vontade de aprender e o que faz para alcançar 

as suas metas angariando para si estratégias compensatórias. (PORTER, 1999). 

A motivação extrínseca refere-se ao comportamento do colaborador que está 

motivado pelas estratégias do ambiente. Seja por propostas motivacionais ou por 

fatores compensatórios os quais irão adquirir o estatuto de destaque. (PORTER, 

1999).  

Quando se fala de fatores compensatórios vincula-se as necessidades do 

indivíduo e como que ele irá ter em mente a sua satisfação. Para ilustrar a hierarquia 

desses fatores compensatórios à motivação, lança-se mão da pirâmide de Maslow 

(2003) a qual distribui em cinco setores as necessidades básicas do indivíduo, que os 

faz mover-se para conquistas as suas realizações:  

 



 

 

 

 

Fonte: Pirâmide de Maslow (2003) 

 

O paradigma das motivações para as pequenas organizações caminha em 

direção ao que o mercado orienta, o que proporciona uma via de estabelecimento em 

longo prazo com o cliente. Geralmente, após a conquista da fidelização da clientela, 

a equipe representa um papel ativo na interatividade com a empresa. Decidem o valor 

que será agregado à organização, ou o valor que a organização espera receber dos 

clientes fidedignos. A constar que o relacionamento dos clientes constituído em longo 

prazo também é parte do planejamento administrativo projetado pela empresa. 

Segundo Gurgel (1994) a equipe estabelece a transação e reafirma-se na 

pequena organização como uma importante estratégia. Logo, visar à ampliação desse 

recurso estratégico impulsiona e embasa as atividades da pequena empresa. Seria, 

portanto, viável focar como o colaborador reage às suas atividades para qual o público 

devoto procura. No tocante ao público, diferenciar as estratégias também é válido para 

a organização.  

Morgan e Hunt (1994) destacam a importância da Teoria do 

Comprometimento e Confiança são pilares motivacionais e esses elementos que 

baseiam o presente estudo:  



 

 

 

 

“Comprometimento e confiança são fundamentais porque eles 
encorajam os profissionais de vendas a (1) trabalhar na preservação 
dos investimentos em relacionamento através da cooperação entre os 
parceiros de troca. (2) resistir a atração de alternativas a curto prazo 
em favor da expectativa de benefícios a longo prazo por permanecer 
com parceiros atuais, e (3) ver as ações de alto risco potencial com 
prudência devido à convicção de que os parceiros não agirão de forma 
oportunista. Então, quando o comprometimento e a confiança – não 
um ou outro – estão presentes, produzem resultados que promovem a 
eficiência, a produtividade e a efetividade. Em resumo, o 
comprometimento e a confiança conduzem diretamente a 
comportamentos cooperativos que são fundamentais no sucesso na 
atuação de cada colaborador” (MORGAN E HUNT, 1994: 22). 

 

A equipe age com confiança mútua, dependência mútua e colaboração se 

ela estiver sob estratégias de motivação. Fatores esses, certamente, influenciados por 

outras condições locais tais como: os tipos de transições específicas, ambientais, os 

custos que envolvem a transação dentre muitos entre cursos. 

O relacionamento com diferentes perfis de clientelas acrescenta à equipe um 

fator estratégico que não pode deixar de ser viabilizado. O objetivo é angariar a 

clientela e manter a fidelização precedente. Esses alvos ajudarão a definir outros tipos 

de estratégia dentro do mercado competitivo do contexto econômico atual. 

A integração entre os profissionais marca o esforço coordenativo e produtor 

para a fidelização do trabalho e do cliente seguindo com consistência a proposta de 

promoção do desenvolvimento pessoal a partir das ferramentas de que podem ser 

utilizadas como treino pela equipe. 

Seguir na linha de propostas das estratégias para a equipe ser treinada  é  

fundamental decidir sobre como determinar quais seriam as ferramentas básicas para 

o colaborador reter e aplicar na extensão do seu trabalho.  

As estratégias são direcionadas para a atuação do profissional diante do 

mercado, marcas ou produtos específicos definidos sob a elaboração de um programa 

e ações após estabelecimento de objetivos e metas pessoais que devem ser 

baseadas em organização e necessidade da clientela além do comportamento dos 

concorrentes. As estratégias fundamentais para que esse colaborar mensure a sua 

motivação estão intrinsecamente ligadas às políticas de decisões e comunicação. 



 

 

 

Segundo Kotler et al (2000, p. 301) a seleção de estratégias de motivação 

reporta-se ao estágio em que se encontra ao verificar mudanças necessárias 

decorrentes da evolução do grau de conhecimento e experiência ao qual se submete 

o profissional.  

“No processo de definição do mercado alvo, a organização de serviços 
deve estabelecer a forma de abordagem de mercado a ser utilizada 
pelo profissional. As opções estratégicas principais são a motivação 
interna, o pessoal diferenciado e o concentrado” (KOTLER ET AL, 
2000, P.226). 

 

A dimensão pessoal da motivação está relacionada com o perfil do profissional.  

Compreende os seguintes aspectos: treinamento e competência para mensurar as 

atitudes diante do cliente; a empatia do cliente pelo profissional; a confiabilidade, a 

resposta imediata e a capacidade de fazê-lo; a forma de comunicação cultivada com 

o cliente ou o cliente em potencial. 

As estratégias de motivação sugerem que o profissional possa desenvolver as 

principais técnicas de forma proativa para que uma as alternativas que tem em mãos 

e que possibilitam trabalhar com o cliente possam fluir. Geralmente, estratégias da 

potencialidade profissional buscam a diversificação.  

Ao se diversificar estratégias de forma pessoal, o colaborador desenvolve 

também outras competências. Segundo Kotler (2000, p. 240) é necessário averiguar 

a importância da estratégia selecionada, a exclusividade dispensada ao cliente, a 

inovação da estratégia, a acessibilidade e visibilidade na sua diversificação e o retorno 

lucrativo de todas essas diretrizes para o profissional. 

As estratégias alternativas sempre são unívocas e recomendáveis. Há 

necessidade de inovar em estratégias pessoais e estratégias que conciliem o 

empenho do potencial pessoal e da organização de serviços. Comunicar o serviço que 

presta é uma alternativa viável e constante para inovar e atrair clientes interessados. 

Atuar com qualidade, consistência, eficiência de estratégias possibilita um 

desempenho preciso a partir da métrica motivacional. 

 

“As pessoas primeiramente perseguem a satisfação dos seus desejos. 
Numa segunda etapa, caso estas necessidades não possam ser 
atendidas é gerada uma tensão interior. Uma vez satisfeita determinada 



 

 

 

carência ou necessidade, ela perde seu potencial enquanto força 
motivadora de comportamento.” 

 

A força motivadora é o que irá equilibrar a balança das necessidades e das 

realizações e esses dois ditames farão com que os vendedores atuem para que os 

fatores motivacionais, propriamente ditos, possam proporcionar a satisfação 

profissional, a qual precipita à insatisfação caso o vendedor não saiba atuar no 

contrabalanço.  

Kotler (2000, p. 73) fala que a força motivacional deve incidir sobre os três tipos 

de habilidades: a interpessoal, negociação e técnicas as quais subdividem-se nas 

seguintes competências:  

HABILIDADES INTERPESSOAIS 

• Conhecer e administrar as suas fraquezas; 

• Conhecer a outra parte e as suas necessidades; 

• Ser confiável; 

• Saber ouvir e falar no momento certo; 

• Criar Co operatividade.  

HABILIDADES DE NEGOCIAÇÃO 

• Levantar e analisar informações; 

• Planejar formas de negociação; 

• Executar a negociação; 

• Levar consigo os melhores argumentos; 

• Saber conceder vantagens; 

• Manter a calma caso haja impasse. 

HABILIDADES TÉCNICAS 

• Conhecer o mercado que está atuando muito bem; 

• Conhecer os tipos de vantagens quer podem ser ofertados; 

• Saber o que é um bom negócio para si e para o cliente. 

É importante aliar a motivação a diversos outros fatores intrínsecos à atuação 

da equipe. O profissional o qual pretende permanecer no mercado de trabalho, ele irá 

estar motivado a competitividade, a ofertar preços melhores com vantagens 



 

 

 

direcionadas à clientela, ele precisa contar com os recursos tecnológicos e deve ser 

uma pessoa que está totalmente receptiva às mudanças. A sua atuação com fatores 

motivacionais no comércio de atacado é considerada de extrema importância e pouco 

valorizada no meio.  

A motivação deve estabelecer relações sérias de aliança com os seus clientes, 

um conhecimento técnico do produto indispensável e de forma a praticar o exercício 

da profissão com foco no que se entende como fatores motivações para a equipe.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Falar da percepção motivacional em relação ao desempenho da equipe é um 

entendimento básico para qualquer instituição corporativa. O desempenho esperado 

para quem atua está relacionado ao resultado que se é verificado a cada sistema de 

avaliação presente na empresa.  

As atividades do profissional no ambiente de trabalho, quando entrelaçadas 

com o seu mérito motivacional, estão relacionadas ao fator remunerativo. Quanto mais 

se vende mais se ganha proporcionalmente e isso está também relacionado a 

performance de cada profissional que se faz presente em uma equipe. 

Observou-se que o fator motivacional faz o profissional se sentir mais 

incentivado a atingir as suas metas e objetivos os quais foram estabelecidos 

previamente. O congraçamento profissional é fruto do empenho individual e empenho 

em equipe, de forma que a motivação não seja apenas um fator interno como também 

externo.  

Verificou-se também ao longo desse estudo que, a profissional, embora a 

cultura se contradiga, exige o conhecimento de diversas habilidades, uma delas é a 

técnica. E que quanto mais esses conhecimentos e habilidades perscrutem o histórico 

de formação do indivíduo, mais ele se sentirá motivado e capacitado a exercer a sua 

profissão. Esta requer sim uma formação superior e reciclagem padrão para que ele 

possa atribuir ferramentas de vendas ao longo dos seus processos.  
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