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Resumo

O sucesso das organizações está relacionado ao bom desempenho dos seus funcionários, da sua capacidade de realizar o trabalho e da
sua disposição em fazê-lo. A motivação envolve todas essas questões. Para que haja motivação, antes de mais nada, os funcionários
precisam ter suas necessidades higiênicas e motivacionais supridas. O objetivo deste trabalho é identificar o perfil motivacional dos
funcionários de uma agência pertencente a uma instituição financeira pública, localizada em Aracaju. A metodologia usada foi a
pesquisa exploratória-descritiva. A população foi composta por 33 funcionários. O tipo de intervenção iniciou-se com a análise
documental e pesquisas ao portal do banco. Na sequência, foram levantadas as informações necessárias para a caracterização do estudo.
A entrevista com o gerente administrativo da agência possibilitou conhecer o número de cargos, funções e de funcionários. O método
adotado foi o levantamento, pautado no instrumento vivencial proposto por Batitucci, onde os resultados foram obtidos através da
aplicação de um questionário subdividido em duas partes: (1) perfil socioeconômico e (2) perfil higiênico e motivacional. Dentre as
constatações, apurou-se que as necessidades fisiológicas, de segurança e sociais estão bem atendidas. Os resultados sugerem maior
atenção às necessidades de autoestima e realização por parte dos gestores da agência. O estudo mostrou-se limitado no aspecto
abrangência, visto que a pesquisa em questão foi realizada em apenas uma agência bancária dentre as 3.155 existentes em todo
território brasileiro. Palavras-chave: Teorias dos Dois Fatores de Herzberg; Instrumento Vivencial de Batitucci; Políticas e Práticas de
Recurso Humanos.
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PERFIL MOTIVACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PÚBLICA 

 

Resumo 

O sucesso das organizações está relacionado ao bom desempenho dos seus funcionários, da 

sua capacidade de realizar o trabalho e da sua disposição em fazê-lo. A motivação envolve 

todas essas questões. Para que haja motivação, antes de mais nada, os funcionários precisam 

ter suas necessidades higiênicas e motivacionais supridas. O objetivo deste trabalho é 

identificar o perfil motivacional dos funcionários de uma agência pertencente a uma 

instituição financeira pública, localizada em Aracaju. A metodologia usada foi a pesquisa 

exploratória-descritiva. A população foi composta por 33 funcionários. O tipo de intervenção 

iniciou-se com a análise documental e pesquisas ao portal do banco. Na sequência, foram 

levantadas as informações necessárias para a caracterização do estudo. A entrevista com o 

gerente administrativo da agência possibilitou conhecer o número de cargos, funções e de 

funcionários. O método adotado foi o levantamento, pautado no instrumento vivencial 

proposto por Batitucci, onde os resultados foram obtidos através da aplicação de um 

questionário subdividido em duas partes: (1) perfil socioeconômico e (2) perfil higiênico e 

motivacional. Dentre as constatações, apurou-se que as necessidades fisiológicas, de 

segurança e sociais estão bem atendidas. Os resultados sugerem maior atenção às 

necessidades de autoestima e realização por parte dos gestores da agência. O estudo mostrou-

se limitado no aspecto abrangência, visto que a pesquisa em questão foi realizada em apenas 

uma agência bancária dentre as 3.155 existentes em todo território brasileiro. 

Palavras-chave: Teorias dos Dois Fatores de Herzberg; Instrumento Vivencial de Batitucci; 

Políticas e Práticas de Recurso Humanos. 

PROFILE EMPLOYEE MOTIVATIONAL OF A FINANCIAL INSTITUTION 

PUBLIC 

Abstract 

Success in organizations is very related to workers’ good performance, to workers’ capability 

to execute their functions efficiently and to workers’ willingness to perform their functions 

well. Surely, motivation is closely attached to these matters. In order to build motivation 

among workers, first of all, it is necessary to meet their hygienic and motivational needs. The 

objective of this research is to identify the motivational profile of the workers in a bank 

agency located in Aracaju. To reach this objective, we conducted an exploratory and 

descriptive research. Our object of analysis is composed of the thirty-three workers of the 

analyzed institution. First, we analyzed the documents and the institution’s web site. Then, we 

interviewed the agency’s administrative manager. From this interview, we collected important 

information regarding the agency’s workforce such as the number of employees, their 

positions and functions. The adopted research method is also based on Patitucci’s instrument. 

The questionnaire used to collect data is divided into two sections: (1) economic profile and 

(2) motivational and hygienic profile. Among the research findings, we concluded that 

employees’ physiological and social needs as well as their security have been well supplied. 

On the other hand, the results indicate that managers need to pay more attention on needs 

related to employees’ self-esteem and personal realization. A limitation of the research is its 

coverage, since this research analyzed only one bank agency among the 3,155 existing bank 

agencies in Brazilian territory.  

 

Keywords: Theories of Herzberg Two factors; Experiential instrument of Batitucci; Policies 

and Practices Human Resource. 
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1. Introdução  

A organização foco da presente intervenção é uma instituição bancária pública, com 

mais de cinco mil agências em todo o território brasileiro. A agência escolhida para a 

aplicação do instrumento vivencial está localizada em Aracaju/Sergipe e presta serviços às 

pessoas física e jurídica. O instrumento vivencial proposto por Batitucci (2000), baseado no 

atendimento nas necessidades básicas e motivacionais, foi aplicado em todos os setores da 

agência: gerência, tesouraria, caixas, setor de empréstimos, abertura de contas e atendimento 

às pessoas física e jurídica com propósito de descrever o perfil motivacional dos funcionários. 

Estudar a motivação em instituições bancárias justifica-se por elas fazerem parte de 

um rol de empresas que adotam medidas de enxugamento e reestruturação em decorrência da 

inovação, automação constantes, racionalização de redes de distribuição e adequação das 

políticas voltadas para o seu segmento de mercado. Essas medidas interferem diretamente 

clima organizacional, especialmente na estabilidade e segurança dos empregados, implicando 

na motivação nos resultados organizacionais. Por isso, a área de Recursos Humanos (RH) da 

empresa deve ser capaz de fazer uma leitura do clima organizacional da empresa, mais 

especificamente do diagnóstico motivacional, conjeturando o atendimento dos objetivos 

organizacionais e o atendimento das necessidades individuais da sua equipe.  

Nota-se, portanto, que o sucesso das organizações está intimamente relacionado ao 

bom desempenho dos seus empregados, da sua capacidade de realizar o trabalho e da sua 

disposição em fazê-lo. A motivação envolve todas essas questões, já que, segundo DeCenzo e 

Robbins (2001) implica na “disposição do indivíduo de exercer um esforço para alcançar os 

objetivos da organização” (p. 59). Porém, esse mesmo esforço deve satisfazer, igualmente, as 

suas necessidades individuais. De acordo com Bergamini (1997) “[...] organizações eficazes 

precisam usar tanto as recompensas extrínsecas como as recompensas intrínsecas para motivar 

seus integrantes” (p. 132). Corroborando com esses dizeres, Maximiano (2000) apresenta a 

existência dos diferentes modelos de motivação e afirma, em seus escritos, que eles existem 

porque as pessoas levam para o ambiente de trabalho, todos os seus interesses, afetando o seu 

desempenho. Para o autor, “esses interesses diferem de uma pessoa para outra, por isso que 

existem vários modelos motivacionais” (p.252) 

Então, para que haja a motivação, antes de mais nada os funcionários precisam ter suas 

necessidades básicas e de sobrevivência supridas (Batitucci, 2000). A hierarquia das 

necessidades de Maslow, de acordo com o autor, pode ser considerada uma das mais 

importantes ideias do século XX. A sua importância reside na evidência de que “as pessoas 

precisam de respeito e reconhecimento, não apenas de dinheiro e recompensa” (Heller, 1999, 

p. 8). Outra teoria que enfatiza que as necessidades individuais se relacionam com 

comportamento é a teoria da necessidade de realização de McClelland (1978). A teoria dos 

dois fatores proposta por Herzberg (1959) relaciona-se com o conteúdo do cargo e com a 

natureza das tarefas que a pessoa executa. Para efeito da presente intervenção, focaremos na 

Teoria dos dois fatores de Herzberg.  

O objetivo do presente estudo é identificar o perfil motivacional dos funcionários de 

uma agência pública localizada em Aracaju. O instrumento de Batitucci (2000) analisa os 

fatores que contribuem para o suprimento das necessidades de sobrevivência, básicas e 

motivacionais dos funcionários. Nesse sentido, a pesquisa procurou responder a seguinte 

questão de pesquisa: Qual a influência das políticas e práticas de recursos humanos no perfil 

motivacional de uma agência bancária de Aracaju? Entendemos que com o perfil 

motivacional dos funcionários, teremos condições de compreender o nível de satisfação 

existente com as atuais políticas e práticas de recursos humanos e assim, contribuir para com 

o aperfeiçoamento das práticas gerenciais existentes no banco estudado.  
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2. Referencial Teórico 

 

2.1 Motivação: definição e contexto 

O termo motivação relaciona-se com o estímulo e interesse que usualmente pode ser 

entendido como influência a determinado comportamento que o sujeito possa apresentar. 

(Larousse, 1999). Trata-se de um “sentimento agradável que resulta da percepção do nosso 

trabalho e realiza ou permite a realização de valores importantes relativos ao próprio 

trabalho”. (John III & John, 2003, p.121). Envolve um complexo de fatores intrínsecos e 

extrínsecos, além de outras variáveis que determinam a atividade persistente e dirigida para 

uma finalidade ou uma recompensa (Cabral & Nick, 2000). A motivação também pode ser 

compreendida como um esquema de ligação estímulo-resposta, onde “o homem pode ser 

colocado em movimento por meio de uma sequência de hábitos que são o fruto de um 

condicionamento imposto pelo poder das forças condicionantes do meio exterior” (Bergamini, 

1990, p. 26). Ela não se origina do entusiasmo ou da disposição elevada, mas sim no 

comportamento motivacional relacionado com uma causa (Maximiano, 2000). Exatamente 

por isso, as experiências de cada indivíduo acabam por interferir no modo como reagem aos 

estímulos motivacionais. Tal fato faz com que pessoas com experiências de vida diferentes 

reajam de maneira diferente aos mesmos estímulos. 

Pesquisas sobre motivação buscam explicar a sua relação com a forma com que as 

pessoas agem em prol do alcance de objetivos. Martins e Santos (2006) mencionam em seus 

escritos a importância de Herzberg e cols (1959) e Locke (1976) nos estudos que postulam 

que “o indivíduo precisa satisfazer necessidades ou atender valores para sentir-se satisfeito no 

trabalho” (p. 197). No estudo de Bergamini (1998), a autora descreve que a energia na teoria 

motivacional é fundamentalmente “uma questão de satisfação das necessidades internas e que 

a direção do comportamento motivacional é uma questão de processos internos ou externos, 

dirigindo a ação humana no sentido da satisfação de necessidades” (p. 11). Essa constatação é 

apoiada por Acioly (2007) que constatou que ações promovidas pelos gerentes que mais 

estimulam seus funcionários são o reconhecimento pelo trabalho bem executado e 

cumprimento de metas, além do trabalho em equipe sem a presença do gerente. Reis e 

Pissarra (2015) conferiram em seu estudo que a iniciativa dos funcionários está associada à 

esfera laboral e à motivação orientada para o poder e para as normas vigentes do contexto de 

trabalho. 

O interesse pela motivação não é recente. Segundo Bergamini (2008), ele pode ser 

observado nas obras dos primeiros pensadores da humanidade, ao se preocuparem em explicar 

e conhecer o comportamento do ser humano. Nas organizações os estudos sobre motivação 

datam do início do século XX, mais precisamente em 1900, quando Frederick Taylor adotou a 

crença de que o dinheiro era o maior motivador (Marras, 2007). A literatura traz relatos de 

que, antes da Revolução Industrial, a principal maneira de motivar consistia no uso de 

punições. Mas foi por volta de 1930 que Elton Mayo e sua equipe, estudaram as variações do 

ambiente de trabalho sobre a produtividade na fábrica da Western Electric Company, em 

Hawthorne, Chicago. Foi com a abordagem das relações humanas, de acordo com Kwasnicka 

(2003), que surgiram as teorias da motivação, divididas em intrínsecas (cognitivas) e 

extrínsecas (behavioristas ou comportamentalistas). Embora ambas se fundamentem no 

princípio de que os indivíduos buscam o prazer e afastam-se do sofrimento, o que as 

diferencia é a necessidade que conduz a motivação. Outra forma de divisão dos estudos sobre 

motivação é a sua distinção de acordo com o conteúdo e o processo, onde o conteúdo 

contempla o que motiva o comportamento humano e o processo estuda como o 

comportamento humano é motivado. As discussões sobre a motivação no setor público são 

mais recentes. Chanlat (2002) reportou-se ao estudo da motivação para o trabalho no setor 

público como estreitamente ligado às transformações ocorridas a partir de 1980. Para o autor, 
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os serviços públicos representam um papel determinante em todos os países industrializados, 

especialmente nos setores de Saúde, Educação, Cultura e Serviços Sociais, “cumprindo 

funções centrais na vida coletiva no contexto de liberalização que conhecemos hoje” (p.01).  

São muitas as teorias motivacionais e, dentre elas, podemos citar a teoria da hierarquia 

das necessidades de Maslow, a teoria X e Y de McGregor, a teoria das necessidades 

adquiridas de McClelland, a teoria da expectação de Lawler III, a teoria dos dois fatores de 

Herzberg, a teoria da equidade de Adams, a teoria ERC de Alderfer e a teoria contingencial de 

Vroom. Para efeito do presente estudo, daremos ênfase à Teoria dos Dois Fatores de 

Herzberg.  

2.2 A Teoria dos Dois Fatores de Herzberg e o instrumento vivencial de Batitucci 

(2000) 

A teoria dos fatores proposta por Frederick Herzberg, em 1959, retrata os fatores que 

afetam o grau de satisfação e insatisfação no trabalho. De acordo com Motta (1986), o estudo 

de Herzberg foi construído a partir da identificação de dois blocos. O primeiro bloco trata dos 

fatores higiênicos que estão relacionados com a ambiência do trabalho e a insatisfação. Esse 

bloco acosta-se, especialmente, no status, nas relações interpessoais com supervisores, 

colegas e subordinados, na política organizacional, na segurança e nos salários. O segundo 

bloco conglomera os fatores motivacionais e está relacionado com a tarefa propriamente dita, 

sendo responsável pela satisfação no trabalho. Envolve a concretização da tarefa, 

reconhecimento, responsabilidade, desenvolvimento e características específicas do trabalho. 

Para Motta (1986), o conteúdo da tarefa é mais importante que a ambiência e, por isso, deve-

se cuidar do seu enriquecimento; níveis mínimos de fatores higiênicos, tais como status, 

salário e segurança precisam ser observados para não causar a insatisfação; cuidados 

constantes com os fatores relacionados ao reconhecimento, responsabilidade, 

desenvolvimento individual além da correta definição da tarefa, precisam ser tomados para 

que os funcionários se sintam motivados.  

Pilatti (2008), sustenta em seu artigo não existir uma fórmula para conquistar a 

disposição dos trabalhadores para a execução das tarefas. Ainda assim, segundo o autor, a 

percepção do indivíduo sobre os pontos favoráveis e desfavoráveis em seu ambiente nos 

permite identificar uma estreita relação entre a qualidade de vida no trabalho e a motivação. 

Nesse sentido, a Teoria dos Dois Fatores de Herzerg é particularmente interessante porque 

demonstra a direção e aponta alternativas para as organizações quanto aos fatores que 

precisam ser revistos ou incorporados. É exatamente essa a proposta da aplicação do 

instrumento vivencial de Batitucci (2000) no presente estudo.  

O instrumento vivencial denominado “Instinto de Sobrevivência, Necessidades 

Básicas e Motivação” proposto por Batitucci (2000), retrata a felicidade como o maior 

objetivo da vida. Para o autor, essa felicidade sustenta-se e desenvolve-se pela satisfação das 

necessidades básicas. Ela relaciona-se com a Teria dos Dois Fatores de Hezberg na medida 

em que as necessidades básicas “são buscadas e objetivadas através do Instinto de 

Sobrevivência” (Batitucci, 2000, p. 130). Os indivíduos podem satisfazer suas necessidades 

básicas de modo mais adequado, ou não, dependendo do tipo de facilitação ou de restrição 

que for exercido pelo segmento criador das políticas e pelo segmento responsável pelo 

controle hierárquico.  

 

3. Metodologia 

Para a realização deste relato técnico optamos pela pesquisa exploratório-descritiva, 

pois tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com o intuito de 

torná-lo mais explícito, aprimorando as ideias abordadas. A pesquisa exploratória é realizada 

em área onde há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de 

sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da 
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pesquisa (Vergara, 2004). Já a pesquisa descritiva expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno, estabelecendo também correlações entre variáveis, 

define sua natureza e não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora 

sirva de base para tal explicação (Vergara, 2004). O método adotado foi o levantamento que 

acontece através a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer 

(Gil, 2008). Foram levantadas informações aos funcionários da agência pesquisada, a respeito 

do seu perfil socioeconômico e das necessidades motivacionais. O questionário foi o 

instrumento usado para coletar os dados. Para Richardson (1989) “a informação obtida na 

coleta de dados permite observar as características de um indivíduo ou grupo” (p.142). As 

técnicas usadas foram a documentação indireta, feita por meio de pesquisa bibliográfica; e a 

documentação direta, cujos dados foram obtidos através de um questionário dividido em duas 

partes - a primeira composta por 12 (doze) questões, com o objetivo levantar o perfil 

socioeconômico dos entrevistados; e a segunda  composta por 50 (cinquenta) questões 

baseadas num instrumento vivencial apresentado por Batitucci (2000), contendo questões 

fechadas formuladas com níveis de concordância de 1 a 10. O propósito deste instrumento foi 

identificar o perfil da satisfação das necessidades básicas e motivacionais individuais, em 

busca de fenômenos que venham a interferir no seu desempenho profissional. Na tabela 1 é 

possível visualizar o sistema adotado para a parametrização dos resultados do diagnóstico da 

presente pesquisa. 
Tabela 1 

Sistema de Eficácia de Likert adaptado ao Instrumento Vivencial de Batitucci 

SISTEMA 1 SISTEMA 2 SISTEMA 3 SISTEMA 4  

0 a 25 

(Média: 0 a 2,5) 

25 a 50 

(Média: 2,5 a 5,0) 

50 a 75 

(Média: 5,0 a 7,5) 

75 a 100 

(Média: 7,5 a 10,0) 

% 

Fonte: Adaptado de Batitucci (2000, p. 305) 

 

 Na leitura acatada por Batitucci (2000) e pautada na escala de Likert,  os níveis de 

pesquisas situados entre 40 a 50 pontos devem ser divulgados como representativos de 

dificuldades para a geração de resultados positivos; as respostas que atingirem 60 pontos 

percentuais, só estão mostrando que a situação pesquisada está localizada no Sistema 3, um 

pouco acima da sua média inicial, indicando, portanto, uma condição básica favorável para o 

desenvolvimento e a busca da eficácia; a partir de 60 pontos percentuais, pode-se dizer que a 

empresa está efetivamente começando o operar no Sistema 3, o que significa que aqui, já 

podem existir resultados positivos e bons (p. 305-6). 

Os pesos atribuídos a cada um dos sistemas foram nominados em insatisfeitos e 

satisfeitos, a depender do valor recebido, permitindo-nos chegar a um diagnóstico do nível de 

satisfação com as variáveis pesquisadas, conforme observa-se na Tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 

Sistema de Eficácia de Likert 
ESCALA SIGNIFICADO PESO/ MÉDIA ANÁLISE 

Sistema 1 Baixo (B) 0,0 ≤ B ≤ 2,5 ≤ 6,0 

(Insatisfeito) 

≥ 6,0 

(Satisfeito) 

Sistema 2  Regular (R) 2,5 < R ≤ 5.0 

Sistema 3 Bom (B) 5,0 < B ≤ 7,5 

Sistema 4 Muito Bom (M.B) 7,5 < M.B. ≤ 10,0 

Fonte: Adaptado do Sistema de Eficácia de Likert (2009) 

Para a mensuração e tratamento dos dados da segunda parte da intervenção, atribuímos 

os pontos individualmente a cada uma das afirmativas presentes na tabela de tabulação dos 

fatores higiênicos e motivacionais e, ao final das análises individuais, verificamos a média e a 

porcentagem desses fatores. Essas informações podem ser visualizadas nas tabelas 3 e 4. Os 
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números presentes em cada uma das linhas correspondem ao número das questões presentes 

na segunda parte do questionário.  

Tabela 3 

Representação da Tabulação dos Fatores Higiênicos 

Remuneração e 

benefícios 

Segurança e 

estabilidade 

Condições de 

trabalho 

Relações com o 

colega 

Relações com a 

chefia 

02 ______ 01 ______ 04    ______ 03 ______ 05  ______ 

06 ______ 10 ______ 07 ______ 09 ______ 08 ______ 

13 ______ 12 ______ 11 ______ 14 ______ 15 ______ 

19 ______ 20 ______ 18 ______ 17 ______ 16 ______ 

22 ______ 25 ______ 21    ______ 23 ______     24 ______ 

............................... ........................... ......................... ........................... ...................... 

TOTAL = _____ TOTAL = _____  TOTAL = ____ TOTAL = ____          TOTAL = ___ 

x 2 = _____ % x 2 = _____ % x 2 = _____ % x 2 = _____ % x 2 = _____ % 

TOTAL DOS 5 FATORES = ____: 5 = ____ % FATORES HIGIÊNICOS  

Fonte: Batitucci (2000, p. 148) 

 

Tabela 4 

Representação da Tabulação dos Fatores Motivacionais 
Responsabilidades Reconhecimento Promoção Tipo de trabalho Realização e 

satisfação 

28 ______ 30   ______ 26 ______ 29 ______ 27 ______ 

32 ______ 34 ______ 31 ______ 35 ______ 33 ______ 

36 ______ 38 ______ 37 ______ 40 ______ 39 ______ 

45 ______ 41 ______ 44   ______ 42 ______ 43 ______ 

47 ______ 46    ______ 50 ______ 49 ______ 48 ______ 

............................... ............................. .......................... ........................... ...................... 

Total = _____ Total = _____ Total = ____ Total = ____ Total = ___ 

X 2 = _____ % X 2 = _____ % X 2 = _____ % X 2 = _____ % X 2 = _____ % 

Total dos 5 fatores = ____: 5 = ____ % fatores motivacionais 

Fonte: Batitucci (2000, p. 148) 

 

Com a obtenção dos dados, construímos os perfis nos gráficos considerando:  

 

Figura 1 

Perfil das necessidades básicas 
X Fatores Higiênicos = Remuneração/Benefícios; Segurança/Estabilidade; Relações com Colegas; 

Relações com Chefias; Média e/ou 

Fatores Motivacionais = Responsabilidades; Reconhecimento; Promoção; Tipo de Trabalho; 

Realização/Satisfação; Média 

Y 0 a 100% 

Fonte: Batitucci (2000) 

 

Trabalhar o Perfil de Atendimento das Funções Básicas proposto por Batitucci, 

analisado a partir da escala de Likert, contempla duas questões. A primeira considera que 

qualquer perfil de atendimento de algum fator abaixo de 60% (Média ≤ 6,0), será considerado 

insuficiente e não adequado. Ressalta-se que as empresas com médias globais dos Fatores 

Higiênicos e Motivacionais abaixo de 60%, podem ser compreendidas como detentora de 

Políticas e Práticas de Recursos Humanos mal estruturadas, gerências imediatas ausentes, 
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liderança fraca e inadequada. A segunda questão dispões sobre os itens isolados do perfil, 

situados em níveis abaixo de 40%. Para Batitucci (2000) esses itens podem estar indicando a 

necessidade imperativa de atuação específica para corrigir e redirecionar a situação ali 

retratada. Portanto, o autor sugeri que esses itens sejam pinçados separadamente e 

rediscutidos.  

As tabelas e os gráficos foram formatados com o auxílio do Microsoft Excel e Word. 

 

4. Resultados obtidos e análise 

Os dados apresentados nesta seção foram levantados no período de fevereiro a junho 

de 2013, com o intuito de identificar o perfil motivacional dos funcionários de uma agência 

pública localizada em Aracaju.  

A empresa pesquisada foi uma instituição financeira brasileira, constituída na forma 

de sociedade de economia mista, com participação da União brasileira em 68,7% das ações. 

Segundo dados do próprio banco, a empresa possui 15.133 pontos de atendimento distribuídos 

pelo país, entre agências e postos, sendo que 95% de suas agências possuem salas de 

autoatendimento (são mais de 40 mil terminais), que funcionam além do expediente bancário. 

Possui ainda opções de acesso via internet, telefone e telefone celular. Ressaltamos que, por 

acessibilidade, escolhemos apenas uma agência para aplicar o instrumento vivencial.  

O tipo de intervenção adotado envolveu, num primeiro momento, a análise 

documental e pesquisas ao portal do banco que representa a agência pesquisada. Nesta etapa 

foi possível a identificação das informações necessárias para a caracteriza do estudo. Numa 

segunda etapa, houve a entrevista com o gerente administrativo da agência escolhida para a 

pesquisa, quando foi possível identificar a estrutura hierárquica da agência (cargos, funções e 

número de funcionários. A partir daí, foi elaborado o projeto de pesquisa, a escolha dos 

instrumentos usados (questionário/instrumento vivencial de Batitucci) e parametrização do 

estudo, conforme na seção da metodologia. O propósito da aplicação do questionário estava 

alinhado ao desejo dos pesquisadores, que era averiguar se políticas e práticas de recursos 

humanos encontravam-se desenhadas de forma a satisfação/motivação dos funcionários. A 

literatura estabelece claramente a relação entre motivação e desempenho dos funcionários. 

A intervenção para o levantamento/coleta dos dados essencial para o diagnóstico do 

estudo foi dividida em três dimensões, conforme segue: 

 Dimensão pessoal composta pela variável: perfil socioeconômico (questionário no 
apêndice) 

 Dimensão dos fatores higiênicos composta pelas variáveis: política de remuneração e 

benefícios; segurança e estabilidade; condições de trabalho; relação com os colegas e 

relação com a chefia (questionário no apêndice). 

 Dimensão dos fatores motivacionais composta pelas variáveis: responsabilidades; 
reconhecimento; promoção; tipo de trabalho e realização (questionário no apêndice). 

A variável Perfil Socioeconômico correspondente à dimensão pessoal, contempla as 

características pessoais e profissionais dos pesquisados. Os indicadores propostos para a 

análise do perfil socioeconômico foram: (1) sexo; (2) faixa etária; (3) estado civil; (4) número 

de dependentes que possui; (5) grau de escolaridade; (6) cargo; (7) renda individual; (8) renda 

familiar; (9) situação de moradia; (10) tempo de serviço; e (11) opções de lazer. A sua 

identificação permite aos gestores um melhor entendimento das necessidades dos 

funcionários, o que contribui para definir as estratégias a serem adotadas, vislumbrando o que 

conforme Batitucci (2000), move-se em função e em direção ao atendimento de suas 

necessidades básicas de sobrevivência. Observando o cruzamento do indicador sexo com o 

indicador idade, constata-se uma concentração de funcionários com idade superior a 42 anos, 

com 66,7% das citações, sendo a maioria do sexo masculino.  
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Tabela 5 

Distribuição Percentual dos Pesquisados quanto ao Sexo versus Faixa Etária 

 IDADE 

 

ESTADO CIVIL 

Idade Total 

De 18 a 25 

anos 

De 26 a 33 

anos 

De 34 a 41 

anos 

Acima de 

42 anos 

Sexo Masculino FA 1 3 6 12 22 

FR 3,0% 9,1% 18,2% 36,4% 66,7% 

Feminino FA 0 1 0 10 11 

FR ,0 3,0% ,0 30,3% 33,3% 

Total FA 1 4 6 22 33 

FR 3,0% 12,1% 18,2% 66,7% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 

A tabela 6 trata sobre a distribuição percentual dos pesquisados quanto ao cruzamento 

dos indicadores sexo por estado civil. Nela é possível verificar que a grande maioria são sexo 

masculino (66,7%) e casados (45,5%). A maioria das mulheres (18,2%) também se encontra 

casadas.  Com uma frequência também significativa (30,3%) encontram-se os respondentes 

separados e, destes, 27,3% são profissionais do sexo masculino.  

Tabela 6 

Distribuição Percentual dos Pesquisados quanto ao Sexo versus Estado Civil 
Sexo 

 

Estado Civil 

Estado Civil Total 

Solteiro 

(a) 

Casado 

(a) 

Separado 

(a) 

Divorciado 

(a) 

Viúvo 

(a) 

Sexo Masculino FA 2 9 9 1 1 22 

FR 6,1% 27,3% 27,3% 3,0% 3,0% 66,7% 

Feminino FA 1 6 1 2 1 11 

FR 3,0% 18,2% 3,0% 6,1% 3,0% 33,3% 

Total FA 3 15 10 3 2 33 

FR 9,1% 45,5% 30,3% 9,1% 6,1% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 

  Os demais resultados nos permitiram constatar que a maioria dos respondentes (59%) 

possui dois filhos como seus únicos dependentes, embora 67% dos pesquisados afirmaram 

não ter outro dependente além dos próprios filhos. Dos 33% dos funcionários que possuem 

outros dependentes além dos filhos, a maioria (55%) tem pelo menos mais uma pessoa 

dependente, geralmente pais sou sogros. Com relação ao grau de escolaridade dos 

funcionários da agência pesquisada, foi possível verificar que 55% dos 33 (trinta e três) 

respondentes, possuem nível superior incompleto. Com uma frequência também significativa 

(21%) encontram-se aqueles com nível superior completo. Somando-se os respondentes que 

já ingressaram no nível superior, estando completo ou não, e que possuem pós-graduação, 

chega-se a 65% dos respondentes, sendo possível afirmar que o nível de qualificação destes 

funcionários é alto.  

 Com relação aos cargos ocupados pelos respondentes (Tabela 7), a maioria deles (33%) 

ocupa o cargo de Escriturário, dos quais 18,2% já ingressou no ensino superior; seguido pelos 

Caixas (27%), também com 12% de profissionais com nível superior incompleto; e Gerentes 

de Contas também com ensino superior incompleto, representando 15%. Deve-se ressaltar que 

tais dados têm relação com a própria estrutura hierárquica das organizações que possuem 

naturalmente um número maior de cargos nos níveis operacionais. 
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Tabela 7 

Distribuição Percentual dos Pesquisados quanto ao Cargo e Nível de Escolaridade 
  Função/Cargo (%) 

 

Total 

% 

Escriturári

o 

Gerente de 

módulo 

Gerente 

de contas 

Gerente 

Geral 

Caixa Assistent

e 

 

E
sc

o
la

r
id

a
d

e 

Médio 

completo 

FA 3 1 0 0 1 0 5 

FR 9,1 3,0 0 0 3,0 0 15,2 

Superior 

incompleto 

FA 6 1 5 0 4 2 18 

FR 18,2 3,0 15,2 0 12,1 6, 54,5 

Superior 

completo 

FA 1 2 0 0 3 1 7 

FR 3,0 6,1 0 0 9,1 3,0 21,2 

Pós-

graduação 

incompleto 

FA 1 0 0 0 0 0 1 

FR 3,0 0 0 0 0 0 3,0 

Pós-

graduação 

completo 

FA 0 0 0 1 1 0 2 

FR 0 0 0 3,0 3,0 0 6,1 

Total FA 11 4 5 1 9 3 33 

FR 33,3 12,1 15,2 3,0 27,3 9,1 100,0 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 

 

A renda individual dos funcionários da agência pesquisada é compatível com o cargo 

pesquisado, onde a maioria (78%) dos funcionários tem uma renda de até R$ 4000,00 (quatro 

mil reais). Nota-se que 22,7% dos respondentes que ocupam o cargo de Escriturário possui 

uma remuneração na faixa de R$ 1201,00 e 2.500,00. Os gerentes de módulo, Gerentes de 

Contas e Gerente Geral recebem na sua totalidade (21,2%) acima de R$ 4.000,00; enquanto 

que 15,2% dos Caixas e Assistentes de Gerentes recebem na faixa salarial de R$2.501,00 a 

R$4.000,00, conforme verifica-se na Tabela 8, a seguir: 

Tabela 8 

Distribuição Percentual dos Pesquisados quanto à Renda Individual e Familiar 

Renda Individual  

 

 

 

Cargo 

Renda Individual (%)  

 

Total 

(%) 

De R$ 

1.201,00 a R$ 

2.500,00 

De R$ 

2.501,00 a R$ 

4.000,00 

Acima de R$ 

4.000,00 

F
u

n
ç
ã
o
/C

a
r
g
o

 

Escriturário FA 7 4 0 11 

FR 21,2 12,1 0 33,3 

Gerente de módulo FA 0 1 3 4 

FR 0 3,0 9,1 12,1 

Gerente de contas FA 0 2 3 5 

FR 0 6,1 9,1 15,2 

Gerente Geral FA 0 0 1 1 

FR 0 0 3,0 3,0 

Caixa FA 4 5 0 9 
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FR 12,1 15,2 0 27,3 

Assistente FA 0 3 0 3 

FR 0 9,1 0 9,1 

 

Total 

FA 11 15 7 33 

FR 33,3 45,5 21,2% 100,0 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 

 

 A situação de moradia é outro indicador que interferi positivamente ou negativamente 

no estado psicológico das pessoas, principalmente quando estas constituem famílias e/ou 

possuem outros dependentes. No caso dos funcionários da agência pesquisada, nota-se que 

82% dos respondentes possui casa própria, minimizando os gastos familiares com o 

pagamento de aluguel, fator este que impacta significativamente na renda familiar e na 

qualidade de vida dos pesquisados. 

 Sobre o tempo de serviço, a maioria dos funcionários (28%) possui de 25 a 30 anos de 

tempo de serviço e, portanto, estão próximos à aposentadoria. Este dado tem relação direta 

com a faixa etária dos funcionários, com concentração de respondentes na faixa etária acima 

de 42 anos (66,7%) já demonstrado. Com uma frequência também significativa (24%) 

identifica-se os funcionários que possuem entre 20 e 25 anos de serviço. Infere-se, a partir 

destes dados, que a grande maioria dos funcionários (52%) pode ser considerada experiente e, 

portanto, precisam de motivos ou condições de trabalho que o permita sentir-se satisfeitos 

para que realizem seus papéis funcionais plenamente no seu dia-a-dia de trabalho.  

 Também buscamos identificar quais os fatores têm contribuído para a manutenção de 

uma vida saudável dos respondentes, principalmente porque equilibrar vida pessoal e trabalho 

tem sido bastante complicado, conforme se verifica na literatura. Essa dificuldade pode ser 

percebida, dentre outras, pela opção de lazer nos horários de folga das pessoas. Conhecer os 

hábitos dos funcionários da agência pesquisada, nos horários de folga, se faz importante para 

compreender o seu estilo de vida a inter-relação destes com a sua satisfação no ambiente de 

trabalho. Constatamos que a maioria dos respondentes opta por assistir televisão nos seus 

horários de folga. Poucos – apenas 6% deles, praticam algum tipo de esporte ou participam de 

alguma atividade ao ar livre.  

Tabela 9 

Distribuição Percentual dos Pesquisados quanto ao lazer nos horários de folga 
O que gosta de fazer quando está de folga FA FR 

Assistir TV 11 33 

Viajar 6 18 

Ir à praia 4 12 

Visitar amigos e/ou parente 3 9 

Praticar esporte 2 6 

Descansar 2 6 

Ir ao cinema 2 6 

Dançar 1 3 

Ir à festa 1 3 

Outros 1 3 

Total 33 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 

Feito o diagnóstico inicial, onde foi possível desenhar a agência a partir do perfil 

socioeconômico, o próximo passo foi aplicar a da Técnica Vivencial de Batitucci (2000) para 
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identificar o nível de satisfação ou insatisfação dos respondentes quanto aos fatores higiênicos 

e motivacionais. 

A dimensão dos fatores higiênicos considerou as seguintes variáveis: (1) política de 

remuneração e benefícios; (2) segurança e estabilidade; (3) condições de trabalho; (4) relações 

com os colegas; (5) relação com a chefia. A dimensão dos fatores motivacionais foi composta 

pelas variáveis: (1) responsabilidades; (2) reconhecimento; (3) promoção; (4) tipo de trabalho; 

e (5) realização/satisfação.  

Os valores agregados, após os cálculos apresentados da seção da metodologia, estão 

evidenciados na composição do Perfil de Atendimento das Funções Básicas – Higiênicas e 

Motivacionais. A apresentação das análises realizadas dividiu-se em relação às dimensões 

higiênicas e às dimensões motivacionais, estabelecendo-se a relação entre as variáveis que 

compõem cada uma destas dimensões a partir dos parâmetros do Sistema de Eficácia de 

Likert e da Metodologia de Análise Vivencial apresentada por Batitucci (2000). 

Após a aplicação do Instrumento Vivencial, constatamos que todas as variáveis 

pesquisadas se mostraram acima de 60% (Figura 2), com destaque especial para a variável 

relações com a chefia, que apresentou média de 7,19. A média geral de todas as variáveis que 

compõem a dimensão fator higiênico na proposta de Batitucci (2000), na percepção dos 

funcionários pesquisados, é 6,79. Esta média pode ser considerada positiva, tomando por base 

o Instrumento Vivencial baseado na metodologia apresentada por Batituci (2000) e o Sistema 

de Eficácia de Likert. De acordo com Motta (2006) os níveis mínimos de fatores higiênicos, 

tais como status, salário e segurança precisam ser observados para não causar a insatisfação. 

Os resultados nos permitem aferir que as políticas e práticas de recursos humanos na agência 

pesquisada parecem estar no caminho certo. 

Figura 2 

Média da percepção dos funcionários a agência com relação as variáveis que compõem 

os fatores higiênicos  

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013) 

 

Na figura 3 é possível verificar que três das cinco variáveis pesquisadas apresentaram 

resultados adequados, acima de 60%. São elas: Promoção - (Média 6,02); Realização - (Média 

6,05) e Reconhecimento (Média 6,32). Como visto, estes resultados são adequados diante dos 

parâmetros do Sistema de Eficácia de Likert e tem relação direta com o estilo de liderança dos 

Gerentes imediatos e o bom relacionamento com a chefia. No entanto, duas variáveis ficaram 

situadas em níveis abaixo de 60%. São elas: a variável “tipo de trabalho” (Média 5,95) e 

“responsabilidades” (Média 5,64). Isso significa a necessidade de corrigir e redirecionar a 

situação retratada. Esses itens devem ser pinçados separadamente, reanalisados e rediscutidos. 

Para Motta (2006) o conteúdo da tarefa é mais importante que a ambiência e, por isso, deve-se 

cuidar do seu enriquecimento; cuidados constantes com os fatores relacionados ao 
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reconhecimento, responsabilidade, desenvolvimento individual além da correta definição da 

tarefa, precisam ser tomados para que os funcionários se sintam motivados. Pilatti (2008), 

menciona em seus escritos que a percepção do indivíduo sobre os pontos favoráveis e 

desfavoráveis em seu ambiente, nos deixa identificar uma estreita relação entre a qualidade de 

vida no trabalho e a motivação. Os resultados, de acordo com Batitucci (2000), sugerem que 

seja solicitado aos responsáveis da área pesquisada, que aprofundem as causas e 

condicionantes que provavelmente mantêm esses itens em níveis tão baixos. Para o autor, é 

fundamental que os feedbacks levantados nesse perfil sejam levados ao conhecimento da 

Direção da empresa, através da área de Recursos Humanos, para eventuais ações de 

replanejamento.  

Alguns fatores relacionados com o ambiente organizacional, como a sobrecarga de 

trabalho, pressão de tempo e urgência, podem ser considerados fontes de estresse ocupacional. 

Quando somados aos problemas pessoais, familiares e conjugais, podem ocasionar o estresse 

no indivíduo. Bohlander, Snelle e Sherman (2005) mencionam diversas estratégias que podem 

ser usadas para a redução do estresse, em especial as relacionadas às mudanças de atitudes 

pessoais, como por exemplo, a construção de relacionamentos gratificantes com os colegas; o 

não exceder das habilidades e capacidades pessoais; a importância de relaxar quando sentir-se 

estressado; o saber negociar prazos realistas com os gerentes; reservar períodos de trabalho 

durante os quais as interrupções sejam evitadas; além de fazer intervalos breves e sair de sua 

área de trabalho, para mudar o ritmo. 

Figura 3 

Média da percepção dos funcionários a agência com relação às variáveis que compõem 

os fatores motivacionais  

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2013) 

 

A média geral dos fatores motivacionais foi 6,00. De acordo com Batitucci (2000), 

essa média corresponde ao “mínimo que se pode esperar de uma empresa devidamente 

estruturada e organizada” (p.150). Para ele, as médias globais dos Fatores Higiênicos e 

Motivacionais, abaixo desse patamar, podem estar refletindo políticas de recursos humanos 

mal estruturadas, gerências imediatas ausentes e distantes de suas equipes, liderança fraca e 

inadequada. Essa média indica a existência de uma condição básica favorável para o 

desenvolvimento e a busca da eficácia. No entanto, a necessidade de trabalho e de mudanças 

ainda persiste. Para o autor, “onde a busca de Satisfação das Necessidades parece acontecer 

de modo independente, há geralmente uma estrutura organizacional subjacente, que interfere 

nesse percurso” (Batitucci, 2000, p. 131). Em outras palavras, os indivíduos, aparentemente 

independentes, irão satisfazer suas necessidades básicas de um modo mais adequado, ou não, 

dependendo do estilo de facilitação ou de restrição que for exercido pelo segmento criador das 
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políticas de pelo segmento responsável pelo controle hierárquico, áreas de Recursos Humanos 

e Gerências Imediatas.  

Quanto as contribuições mais relevantes para o estudo da motivação na agência 

pesquisada, citamos o reconhecimento da percepção dos funcionários com relação as atuais 

políticas e práticas de recursos humanos. Ao identificar como os funcionários percebem essas 

práticas, os gestores de recursos humanos e gestores imediatos podem readequar as práticas 

vislumbrando melhor desempenho individual e organizacional. Outro ponto relevante no 

estudo está relacionado à aplicação de um instrumento que trata sobre as teorias 

motivacionais, podendo este servir como caso de análise nas salas de aula e no ensinamento 

profissional.  

 

5 Conclusões e considerações finais 

A conclusão deste trabalho resultou no perfil motivacional dos funcionários de uma 

agência de uma instituição financeira pública localizada em Aracaju, SE. O desenho do perfil 

foi resultado da aplicação do instrumento vivencial proposto por Batitucci (2000), o qual é 

suportado pela Teoria dos Dois Fatores de Herzberg.  

Com relação ao perfil socioeconômico, os funcionários da agência pesquisa são, em 

sua maioria, do sexo masculino, com idade acima de 42 anos, casados, possuem filhos, têm 

nível superior incompleto, possuem renda individual de até R$ 4.000,00, têm casa própria, 

possuem entre 25 e 30 anos de serviço e optam por assistir televisão nos seus horários de 

lazer. De uma forma em geral, constatamos que as políticas e práticas de recursos humanos da 

agência estudada têm sido capazes de suprir as necessidades de sobrevivência, básicas e 

motivacionais dos seus funcionários. 

As necessidades fisiológicas, de segurança e sociais são as que estão mais bem 

atendidas. Elas se referem às políticas de remuneração e benefícios, segurança e estabilidade, 

condições do trabalho, relação com os colegas e relação com a chefia. Já as necessidades de 

autoestima e de realização, referentes às responsabilidades, reconhecimento, promoções, tipo 

de trabalho e realização, apesar de serem consideradas satisfeitas pelos bancários, ainda 

precisam de esforços da empresa para que sejam melhor atendidas e assim, contribuam mais 

para manter os funcionários motivados com o trabalho. 

Como contribuição gerencial da pesquisa realizada, identificamos que os principais 

aspectos desmotivadores estão relacionados aos indicadores responsabilidades e tipo de 

trabalho. Para melhor satisfazer as necessidades motivacionais dos funcionários da agência 

pesquisada, sugerimos: (1) rever os critérios para a adequada dosagem das responsabilidades 

assumidas pelos funcionários desta agência; (2) enriquecer e tornar mais atraentes as diversas 

funções visando maior envolvimento e motivação dos ocupantes do cargo; (3) tornar o plano 

de promoções mais efetivo e transparente, reconhecendo os desempenhos positivos e 

excepcionais dos empregados que se destacam; (4) analisar a questão salarial, buscando 

melhorar a satisfação dos bancários neste aspecto, proporcionando-lhes uma melhor qualidade 

de vida; (5) procurar minimizar a quantidade de horas extras que os funcionários são 

obrigados a trabalhar; (6) identificar e efetivar os programas de treinamento com a finalidade 

de preparar os empregados para que eles tenham condições de concorrer às vagas disponíveis 

no plano de carreiras (recrutamento e seleção internos). 

Quanto às limitações, o estudo mostra-se limitado no aspecto “abrangência”, visto que 

a pesquisa em questão entrevistou bancários pertencentes a apenas uma agência, dentre as 

3.155 existentes em todo território brasileiro. 
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Apêndice 
PARTE A –  PERFIL SÓCIOECONÔMICO 

1) Sexo      (      ) Masculino 

                  (      ) Feminino 
6) Escolaridade 

(      ) Médio completo 

(      ) Superior incompleto 

(      ) Superior completo 

(      ) Pós-graduação incompleto 

(      ) Pós-graduação completo 

(      ) Mestrado incompleto 

(      ) Mestrado completo 

10) Você possui outros dependentes? 

(      ) Sim. Quantos? _________. 

(      ) Não 

2) Idade  

(      ) de 18 a 25 

(      ) de 26 a 33 

(      ) de 34 a 41 

(      ) acima de 42 anos 

11) Sua residência é: 

(      ) própria 

(      ) alugada 

(      ) emprestada 

(      ) de familiares 

3) Renda Individual 

(      ) até R$ 700,00 

(      ) de R$ 701,00 a R$ 1200,00 

(      ) de R$ 1201,00 a R$ 2500,00 

(      ) de R$ 2501,00 a R$ 4000,00 

(      ) acima de R$ 4000,00 

7) Função/ Cargo 

(      ) Escriturário 

(      ) Gerente de módulo 

(      ) Gerente de contas 

(      ) Gerente Administrativo 

(      ) Gerente Geral 

(      ) Outro. Qual? 

12)  Quando está de folga o que mais 

gosta de fazer? Marque somente uma 

alternativa. 

(      ) Assistir TV 

(      ) Descansar 

(      ) Viajar 

(      ) Ir à praia 

(      ) Ir ao cinema 

(      ) Ir ao teatro 

(      ) Internet 

(      ) Ouvir música 

(      ) Dançar 

(      ) Fazer ginástica/caminhada 

(      ) Pescar/ caçar 

(      ) Ir à igreja 

(      ) Ir à festa 

(      ) Praticar esportes 

(      ) Visitar amigos e/ou parentes 

(      ) Ler         (      ) Outros 

4) Renda Familiar 

(      ) até R$ 700,00 

(      ) de R$ 701,00 a R$ 1200,00 

(      ) de R$ 1201,00 a R$ 2500,00 

(      ) de R$ 2501,00 a R$ 4000,00 

(      ) acima de R$ 4000,00 

8) Tempo de serviço no Banco do Brasil 

Trabalha no Banco do Brasil há  

 

_________________________. 

 

5) Estado civil 

(      ) Solteiro(a) 

(      ) Casado(a) 

(      ) Separado(a) 

(      ) Divorciado(a) 

(      ) Viúvo(a) 

9) Você possui filhos? 

(      ) Sim               (      ) Não 

Se sim, quantos?  

________ filhos, sendo ______ 

 maiores e _______ menores de idade.  

 

PARTE B- PERFIL DE SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS INDIVIDUAIS  
Leia os itens a seguir e procure identificar o nível de satisfação que cada um deles está lhe proporcionando, em sua atual realidade de 

trabalho, ou o ponto que melhor traduz seu atual sentimento e percepção, em relação a cada uma das afirmativas feitas:  

AFIRMATIVAS 

CONCORDÂNCIA 

Menor Maior 

1. Tenho certeza de que, se desempenhar corretamente minhas funções, não corro 

risco de ser dispensado aqui no Banco. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Com meu salário atual, consigo atender minhas necessidades básicas, de modo 

satisfatório. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Considero autênticas e leais as relações existentes entre os membros de nossa 

área. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. A carga de trabalho a mim atribuída é adequada, sem atropelos exagerados ou 

tempos ociosos. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Em nossa área de trabalho, as decisões são geralmente tomadas com critério, 

justiça e sem manipulações, por parte da Chefia. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6. Meu salário é compatível com minhas atribuições. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. Existem recursos materiais e equipamentos adequados, em boas condições de 

manutenção e uso, para a realização do meu trabalho. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8. Nossa chefia tem atuado para criar um bom ambiente de trabalho, em nossa área. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9. Em suas respectivas atividades, meus colegas se preocupam em facilitar as 

interfaces relacionadas com o trabalho que faço 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10. Sinto, aqui, uma ambiência de tranquilidade e segurança, em relação ao futuro da 

Empresa e ao meu trabalho 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11. As condições de iluminação, ventilação e higiene, em meu local de trabalho, são 

adequadas. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12. Dependendo de minha atuação, posso conquistar no Banco uma posição tranquila, 

em relação ao meu futuro. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

13. Minha remuneração situa-se em nível semelhante á oferecida por outras Empresas 

na região, para o mesmo cargo 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 

14. Em nossa área de trabalho as discordâncias que surgem entre nós são geralmente 

resolvidas através de conversas diretas e francas, sem recorrer á Chefia superior. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

15. Sinto que minha Chefia tem uma postura de transparência, franqueza e confiança 

para com todos nós, evitando “esconder o jogo” e privilegiar alguns. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

16. Sou informado, por minha Chefia, sobre objetivos e fatos relevantes relacionados 

com a minha área de trabalho. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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17. Em nossa área de trabalho, observam-se atitudes concretas para que todos se 

desenvolvam no trabalho, sem ninguém ficar escondendo informações do outro. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

18. Estou satisfeito com minhas atuais condições de trabalho. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

19. Considero adequado o plano de benefícios oferecido pelo Banco. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

20. Recebo regularmente todas as orientações de que necessito, para executar meu 

trabalho com tranquilidade. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

21. Noto empenho da Chefia em nos proporcionar as melhores condições técnicas e 

ambientais de trabalho. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

22. A cobertura médico-assistencial oferecida pelo Banco proporciona tranquilidade 

para mim e minha família. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

23. Existe em nossa área de trabalho uma ambiência de confiança, onde são 

consideradas como uma ajuda as críticas e sugestões que uns levam até os outros. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

24. A supervisão que recebo de minha Chefia, em minhas dificuldades de trabalho, é 

adequada e apropriada. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

25. Trabalho de modo seguro, sem atropelos e, geralmente, em jornadas regulares, 

com poucas horas-extras e com períodos normais de gozo de férias. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

26. O plano de cargos do Banco oferece oportunidade de progresso e ascensão para 

todos. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

27. Sinto-me satisfeito e realizado com minhas atribuições. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 

28. O nível de responsabilidades e atribuições a mim confiadas, é compatível com 

meu salário. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

29. Considero meu trabalho motivador e desafiante. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

30. Quando faço um bom trabalho, sou elogiado por minha Chefia. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

31. Considero adequados os critérios de promoção que aqui são utilizados. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

32. Tenho liberdade de tomar decisões relativas ao meu trabalho. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

33. Meu trabalho me proporciona satisfação e alegria. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

34. Participo de grupos de trabalho em minha atividade e sou solicitado a contribuir 

em assuntos relevantes para o Banco. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

35. Geralmente sou eu quem decide sobre assuntos que afetam diretamente o meu 

trabalho. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

36. Muitas vezes sou escolhido para representar minha área de trabalho, em reuniões 

e eventos diversos. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

37. Através de treinamentos, estágios ou outras atividades, das quais participo, tenho 

me preparado para concorrer a promoções. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

38. Minha atuação e meu envolvimento com o trabalho são reconhecidos pela 

Empresa e por meus colegas. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

39. Estou sempre procurando me desenvolver e descobrir novas formas de realizar 

meu trabalho, para estar sempre mais realizado e satisfeito. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

40. Meu trabalho me proporciona oportunidade de aprimoramento e crescimento 

pessoal e profissional.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

41. Minha família se sente orgulhosa por eu estar trabalhando nesta Empresa.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 

42. A qualidade de meu trabalho depende, acima de tudo, de minhas ações e 

decisões. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

43. Não me sinto entediado nem desmotivado com meu trabalho. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

44. Aqui existem condições para que eu possa planejar e direcionar minha carreira 

profissional.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

45. Minha Chefia tem investido em minha preparação para que eu possa receber 

novas responsabilidades. 
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

46. Meus pares, muitas vezes, expressam seu respeito por minha atuação no trabalho. 
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

47. Minha Chefia e meus colegas me passam responsabilidades sempre maiores, com 

naturalidade, sem desconfiança. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

48. Se fosse começar de novo, escolheria o mesmo tipo de trabalho que venho 

fazendo.  
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

49. Minha chefia procura tornar meu trabalho sempre mais motivador 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

50. Considera que minha chefia é justa e transparente em suas indicações para 

promoções 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Fonte: Batitucci (2000) 


