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RESUMO

Este  estudo  demonstra  os  resultados  da  análise  da  influência  exercida  pela  Gestão  da 
Qualidade sobre a Motivação dos Funcionários. O objetivo deste trabalho é identificar uma 
correlação  entre  a  qualidade  e  a  motivação,  e  analisar  como  essas  variáveis  afetam  o 
desempenho dos trabalhadores.  Os objetivos específicos buscaram demonstrar os principais 
benefícios  da  qualidade  para  a  organização,  os  comportamentos  afetados  pela  gestão  da 
qualidade, as dificuldades de se trabalhar com qualidade, as ferramentas de qualidade mais 
impactantes na organização. A metodologia utilizada foi uma pesquisa descritiva qualitativa e 
quantitativa com 60 pessoas, que trabalham ou já trabalharam em organizações que adotam o 
sistema de gestão da qualidade. Os resultados obtidos mostram que a gestão da qualidade 
exerce forte  influência  sobre a motivação dos  trabalhadores,  além de impactar  em outros 
aspectos  do  desempenho.  Mesmo  nas  empresas  que  não  valorizam  muito  o  sistema  de 
qualidade ou que ainda estão em processo de desenvolvimento, as pessoas entendem que o 
trabalho exercido com qualidade gera muitos benefícios tanto aos clientes externos quanto aos 
clientes internos.
Palavras-chave: Clientes; Qualidade; Motivação; Desempenho.

ABSTRACT



This  study  shows  the  results  of  influence  exercised  by  quality  management  over  the 
employee’s  motivation.  This  work’s  goal  it`s  identify  a  correlation  between  quality  and 
motivation, and analyze how this variables affects the employee’s performance. The specifics 
goals searched show the mains quality benefits for the organizations, the behaviors affected 
by the quality management, the difficulties from work with quality, and the quality tools with 
most impact in the organization. The methodology used was a quantitative and qualitative 
descriptive research with sixty peoples, that works or worked in organizations with quality 
management  system.  The  results  gets  show  that  management  quality  exercised  a  strong 
influence over the people’s motivation, besides impact other aspects of performance. Even in 
the  companies  that  don’t  valorizes  too  much  the  quality  management  system or  still  in 
development process, people understand that the job exercised with quality provides a lot of 
benefits for the outside customers and internal customers.
Key Words: Customers, Quality, Motivation, Performance.
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2- INTRODUÇÃO

O crescimento da Gestão da Qualidade começou a  ser  alavancado inicialmente no 

Japão contando com a influência de nomes como Deming e Juran, nas décadas de 1950 e 

1960.  Eles  pregavam  que  os  valores  da  qualidade  deveriam  ser  internalizados  em  cada 

empregado e na execução de cada atividade.

Qualidade  é  a  “totalidade  de  características  de  um  ente  (organização,  produto, 

processo  etc.)  que  lhe  confere  a  capacidade  de  satisfazer  às  necessidades  explícitas  e 

implícitas dos cidadãos” (ISO 9000).

O Sistema de Gestão da Qualidade é formado por processos de suporte, processos de 

gestão e processos operacionais, e também por procedimentos que orientam a execução das 

atividades internamente. Apresenta como objetivo principal: a padronização das atividades.

Com o surgimento da Era da Gestão Estratégica da Qualidade ou Gestão da Qualidade 

Total (GQT) a qualidade passa a ser visualizada como elemento fundamental e um diferencial 

competitivo pelos seus clientes e parceiros.

A Gestão da Qualidade Total necessita que todos os colaboradores estejam envolvidos 

na busca pelo aumento da qualidade, e não só aqueles que lidam com os clientes ou com a 

produção dos produtos.  De acordo com Campos (2004),  para  que os  operários  produzam 

produtos de qualidade, precisam ser educados para a qualidade.

Esse  trabalho  visa  demonstrar  a  importância  da  Gestão  da  Qualidade  no 

comportamento dos trabalhadores dentro do contexto organizacional.

O problema proposto  neste  trabalho é  o  seguinte:  Qual  a  influência  da  Gestão da 

Qualidade na motivação dos trabalhadores?

Ao  implantar  os  conceitos  da  Gestão  da  Qualidade,  cada  funcionário  torna-se 

responsável  pela  qualidade,  dessa  maneira  todos  os  trabalhadores  passam a  gerenciar  os 

processos pelos quais estão encarregados.

Para que o trabalho possa ser realizado com qualidade é necessário que a empresa 

forneça um ambiente organizado e favorável à introdução das práticas requeridas pela GQT, 

além de promover a capacitação dos colaboradores.

A Gestão da Qualidade visa focar os seus esforços para atender às necessidades dos 

clientes externos e dos clientes internos. Os clientes internos são os funcionários, ou seja, os 

que colocam em prática as estratégias da qualidade. Segundo Crosby (1994), o trabalhador
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deve fazer certo desde a primeira vez. Desse modo, todos os funcionários devem executar as 

suas tarefas sempre com qualidade para evitar o retrabalho e o aumento dos gastos.

Dentro da organização vários aspectos impactam no desempenho do trabalho, como: 

financeiros,  humanos,  econômicos,  políticos  e  etc.  Esse  trabalho  busca  mostrar  como  o 

trabalho é afetado pela Gestão da Qualidade.

O objetivo principal deste trabalho é analisar a influência da gestão da qualidade na 

motivação dos trabalhadores no ambiente organizacional.

Os objetivos específicos estão descritos abaixo:

• Identificar os principais benefícios da qualidade nas organizações.

• Descrever os fatores do comportamento afetados pela Gestão da Qualidade.

• Mostrar as dificuldades encontradas para realizar o trabalho com qualidade.

• Apresentar as ferramentas da qualidade mais impactantes nas empresas.

• Demonstrar como a qualidade pode auxiliar na melhoria dos processos.

A administração da qualidade está focada em garantir o alcance dos resultados, com 

ênfase  na  satisfação  dos  clientes,  portanto  é  fundamental  possuir  o  apoio  e  o 

comprometimento dos colaboradores.

Com a introdução do SGQ em uma organização os trabalhadores passam visualizar a 

contribuição  de  cada  um  para  os  processos  realizados  na  instituição,  desse  modo  se 

conscientizam  que  suas  atitudes  afetam  toda  uma  cadeia  chegando  até  os  clientes.  “A 

principal meta de cada gerente é o atendimento às necessidades de seus clientes internos e 

externos” (Campos, 2004, p.57).

As organizações que aplicam a política da qualidade em seu ambiente devem atentar 

para o fato de que a qualidade está presente e influencia todas as tarefas da empresa. 

É fundamental  para uma organização imersa num ambiente  de qualidade está  sem 

promovendo  o  aperfeiçoamento  e  o  treinamento  de  seus  trabalhadores  para  manusear  as 

ferramentas e os documentos da qualidade, assim o trabalhador deve passar por um processo 

constante de aprendizado.

A motivação para trabalhar o tema consiste em aprofundar um pouco sobre esse tema 

importante  que  é  a  Gestão  da  Qualidade  e  falar  de  aspectos  vividos  através  de  minha 

experiência de trabalho com o SGQ. Conforme tudo que foi exposto antes, o presente trabalho 

tem como finalidade abordar  os aspectos  do comportamento do trabalhador  afetados  pela 

Gestão da Qualidade e buscar resultados que ajudem as pessoas que se interessem por essa 

temática.
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O primeiro capítulo busca expor o problema do trabalho, os objetivos do estudo, assim 

como, aborda de modo superficial a temática a ser tratada.

O segundo capítulo  apresenta  os  principais  teóricos  e  conceitos  sobre a  gestão da 

qualidade e a sua importância para as organizações.

O terceiro capítulo trata da motivação e suas estratégias e teorias e como ela afeta o 

desempenho dos trabalhadores, a nível organizacional.

O quarto capítulo é referente à metodologia utilizada na formulação do trabalho, ao 

tratamento dos dados e à elaboração da pesquisa.

O quinto capítulo abrange a pesquisa com os entrevistados e um comparativo entre a 

teoria e a prática, buscando interpretar e analisar os resultados obtidos.

O  sexto  capítulo  engloba  as  considerações  finais  sobre  o  trabalho,  as  limitações 

encontradas para sua elaboração e as sugestões sobre o tema.
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2- A GESTÃO DA QUALIDADE

2.1- A Evolução da Qualidade

A qualidade é um conceito muito dinâmico que foi se alterando conforme o passar do 

tempo, desde a época dos artesões até os gestores de atualmente. Segundo Juran (1993), as 

necessidades humanas pela qualidade existem desde o crepúsculo da história. No entanto, as 

maneiras de serem obtidas essas necessidades sofreram imensas e contínuas mudanças.

Garvin (1992) divide a evolução da qualidade em quatro eras:

a) A Era da Inspeção;

Com estabelecimento  da  produção  em massa  e  a  industrialização  no  século  XIX, 

aumentou o volume da produção e tornou-se essencial realizar o controle da qualidade. Na 

fase inicial da industrialização, após a produção a qualidade era vistoriada por um inspetor.

O controle da qualidade era restrito à inspeção, depois de concluído o processo de 

produção,  basicamente  consistia  em efetuar  a  comparação  de  características  com padrões 

determinados. Entretanto, não levava em conta a prevenção de defeitos. 

b) A Era do Controle Estatístico da Qualidade;

Buscando entender os fatores que causavam os desperdícios e os defeitos, os controles 

passaram a ser mais específicos. Modelos matemáticos e estatísticos foram utilizados para 

calcular as probabilidades e percentuais de eventos importantes que afetavam a produção.

O controle estatístico facilitava a obtenção de conhecimento referente aos processos de 

trabalho e a identificação dos aspectos que mais influenciavam na qualidade dos produtos e 

serviços. Assim, os erros e problemas eram reconhecidos com maior facilidade pela empresa.

c) A Era da Garantia da Qualidade;

Nesse período, o foco tornou-se a prevenção de defeitos e desperdícios para reduzir os 

custos totais da qualidade. O trabalho da qualidade passou a englobar quatro fatores diversos: 

quantificação  dos  custos  da  qualidade,  controle  total  da  qualidade,  engenharia  da 

confiabilidade e zero defeito.

Essa  época  contou  com a  colaboração  de  autores  importantes  como:  Feigenbaum, 

Deming e Juran. A ênfase organizacional passou a ser global, abrangendo todos os aspectos 

fundamentais para o funcionamento da empresa.
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O TQC (Total Quality Control) elaborado por feigenbaum, conforme Martinelli (2009) 

abordava  a  qualidade  desde  o  desenvolvimento  do  produto,  o  envolvimento  de  todos  os 

funcionários e todos os níveis hierárquicos, assim como fornecedores e clientes, nos processos 

de melhoria da qualidade.

d) A Era da Gestão Estratégica da Qualidade ou Gestão da Qualidade Total;

A gestão estratégica começa a visualizar a qualidade como fator fundamental em suas 

decisões. A qualidade de uma instituição torna-se um diferencial competitivo na visão dos 

parceiros e clientes.

A competitividade do ambiente e a exigência dos clientes favorecem o surgimento de 

normas  internacionais  da  qualidade  (Ex:  ISO  9000)  e  de  novas  leis  de  proteção  ao 

consumidor.

A Gestão da Qualidade Total visa satisfazer os desejos e necessidades dos clientes. 

Dessa maneira,  é  essencial  que  todos  na organização  passem a  trabalhar  e  produzir  com 

qualidade.  Nessa  era,  Crosby  (1994)  corrobora  que  a  qualidade  é  definida  como  a 

“conformidade com os requerimentos dos clientes”. A empresa deve voltar suas atenções tanto 

para os clientes externos como para os clientes internos.

FIGURA1: Eras da Gestão da Qualidade

Fonte: Rennó (2013)

Fonte: Rennó, 2013.

2.2 – Conceitos de Qualidade

Com a disputa acirrada no mercado atual é fundamental oferecer produtos e serviços 

dotados de qualidade. O termo qualidade, de acordo com o texto da norma (ISO 9000), é o 

grau  no  qual  um  conjunto  de  características  inerentes  satisfaz  uma  expectativa  ou  uma 

necessidade, que geralmente é demonstrada de maneira implícita ou explícita.

Campos (2004) destaca que a qualidade está diretamente relacionada à satisfação do 

cliente externo ou interno. 
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Conforme Juran (1993), chegar a um acordo referente ao que se entende por qualidade 

não é simples. Para os gerentes, nenhuma definição sucinta é realmente precisa, porém uma 

dessas definições conseguiu obter considerável aceitação: qualidade é adequação ao uso.

Garvin (1992) identificou cinco abordagens principais para definição da qualidade: a 

abordagem transcendental; a abordagem baseada em manufatura; a abordagem baseada no 

usuário; a abordagem baseada no produto; a abordagem baseada no valor.

 Abordagem de caráter transcendental: a qualidade não é algo concreto ou uma 

ideia, mas um conceito independente. É alcançar ou perseguir um padrão mais alto.

 Abordagem baseada no produto: consiste em oferecer produtos livres de defeitos e 

que atendam às especificações desejadas no escopo do projeto.

Abordagem baseada no usuário: tem como objetivo satisfazer vontades e adequar o 

produto aos padrões requeridos pelos clientes.

Abordagem baseada na produção: conceitua a qualidade como a conformidade com 

as exigências.

A abordagem fundamentada no valor: trata a qualidade como o grau de excelência a 

um preço razoável e o controle da variabilidade a um custo aceitável.

Ainda segundo Garvin (1992), o conceito de qualidade pode ser entendido conforme 

oito dimensões distintas:

1. Desempenho:  faz referência às características básicas de um produto ou serviço. 

Esta dimensão da qualidade combina elementos das abordagens com base no produto e no 

usuário.  Atributos  do  serviço  e  do  produto  são  mensuráveis  e  as  marcas  podem  ser 

classificadas de modo objetivo fundamentada em pelo menos uma dimensão de desempenho.

2. Características: são funções secundárias que auxiliam o funcionamento básico do 

produto.  Assim  como  o  desempenho,  as  características  englobam  atributos  objetivos  e 

mensuráveis; é constantemente afetada por preferências pessoais.

3.  Confiabilidade:  Aborda  a  probabilidade  de  ocorrer  o  mau  funcionamento  do 

produto  ou  de  acontecer  uma  falha  durante  o  processo.  A confiabilidade  tornar-se  mais 

importante  para  os  consumidores  à  proporção  que os  tempos  de  parada  da  produção e  a 

manutenção vão ficando mais caros.

4. Conformidade: É o grau em que o projeto e as características operacionais de um 

produto  atendem  aos  padrões  definidos.  A  conformidade  apresenta  duas  abordagens 

diferentes. A primeira iguala conformidade ao cumprimento de especificações. Já a segunda 

abordagem relaciona a conformidade com o grau variabilidade em torno de uma dimensão 

definida como meta.
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5. Durabilidade: Trata-se da vida útil do produto, englobando as dimensões técnicas e 

econômicas. Pode ser definida como o uso proporcionado por um produto até que ocorra sua 

deterioração  por  completo.  Está  intimamente  associada  à  confiabilidade  e  requer  uma 

interpretação cuidadosa de suas informações.

6. Atendimento:  ou rapidez, cortesia e facilidade de reparo. Apresenta grande poder 

de influenciar a percepção do cliente. Os consumidores não estão preocupados apenas com a 

possibilidade  de  um  produto  estragar,  mas  também  com  o  tempo  de  espera  até  que  as 

condições normais  sejam restabelecidas,  a  pontualidade do atendimento,  o relacionamento 

com o pessoal do atendimento e a frequência com que as chamadas não são mais efetivas.

7. Estética:  relaciona-se ao ponto de vista do cliente ou do público alvo. É a imagem, 

aparência de um produto, o sentimento ou sensação que ele provoca. Trata-se de uma questão 

de julgamento pessoal e reflexo das preferências individuais. Conquanto, parece existir certa 

uniformidade  entre  os  consumidores  na  classificação  atribuída  aos  produtos  com base  na 

estética.

8. Qualidade percebida: é a opinião subjetiva sobre o produto. Liga-se à dimensão da 

confiabilidade.  Faz  uso  de  inferências  e  outros  instrumentos  para  se  inferir  algo  sobre  a 

qualidade de determinado produto ou serviço. A reputação da marca colabora bastante com a 

qualidade percebida.

2.3 – Principais influenciadores sobre a qualidade

Walter Shewart

Muitos o consideram como o “pai do controle estatístico da qualidade”. Inspirou os 

estudos de grandes autores da qualidade como: Juran e Deming. Foi o criador do gráfico de 

controle e do Ciclo PDCA.

Edward Deming

Ajudou a introduzir a qualidade no Japão. Definia a qualidade conforme as exigências 

e as necessidades dos clientes, ou seja, deve sempre colocar o cliente como foco. Suas ideias 

foram fundamentais para o crescimento do controle de qualidade.
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O ciclo de Deming ou PDCA é uma ferramenta na busca da melhoria contínua, do 

Kaizen. Apresenta como objetivo tornar o processo de melhoria dos processos e a correção de 

problemas mais simples e prático. 

Segundo Marshal et al (2006), o ciclo PDCA é um método gerencial para a promoção 

da melhoria contínua e reflete, em suas quatro fases, a base da filosofia do melhoramento 

contínuo. As etapas do PDCA são: Plan (planejar),  Do (executar),  Check (verificar) e Act 

(agir). 

Philip Crosby

O americano Crosby implantou o conceito de “fazer certo da primeira vez” para evitar 

o trabalho dobrado e o aumento de custos. O escritor não aceitava erros, ou seja, para ele não 

poderiam ocorrer falhas,  esse seu pensamento fundamentou o conceito de defeito zero na 

qualidade.

Joseph Juran

Ao lado de Deming, ajudou no crescimento do movimento da qualidade no Japão no 

período após a segunda guerra mundial. 

Foi  o  elaborador  da  trilogia  da  qualidade  que  abordava  os  seguintes  princípios:  o 

planejamento,  o  controle  de qualidade e  a melhoria.  Juran também foi  o responsável  por 

alterar o foco da gestão da qualidade, indo do campo operacional para o campo estratégico.

Armand Feigenbaum

Foi  o  escritor  do  livro  Total  Quality  Control  ou  Controle  da  Qualidade  Total. 

Acreditava que a qualidade deveria ser considerada como um esforço sistêmico, ou seja, todos 

os funcionários teriam que ajudar na busca pela qualidade e não apenas o setor de produção.

Feigenbaum também afirmava  que  os  gestores  exerciam um papel  essencial,  pois 

precisavam conhecer e participar do sistema de qualidade já que seriam os encarregados de 

repassar aos colaboradores as diretrizes básicas.

Kaouru Ishikawa
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Ishikawa traduziu as teorias americanas para o cotidiano Japonês. Elaborou os círculos 

da qualidade (CQC); em que os funcionários eram motivados a pensar a qualidade em grupo e 

o diagrama de causa e efeito; onde a partir da definição da causa buscava identificar os seus 

efeitos.

2.4 – Ferramentas da Qualidade

Segundo Martinelli  (2009), os sistemas de qualidade apresentam elementos básicos 

oriundos  de  uma  estrutura  para  a  coleta  e  o  registro  e  informações.  As  ferramentas  da 

qualidade são usadas com a finalidade de definir, medir, analisar e fornecer soluções para os 

principais problemas identificados no ambiente organizacional.

De acordo com Paladini (1995), as sete ferramentas da qualidade devem ser utilizadas 

para se obter conhecimento analítico do processo e, portanto, melhorá-los.

Segue abaixo as sete ferramentas da qualidade:

1- Fluxograma: ferramenta de mapeamento e desenho de processos. Ajuda na definição 

do trajeto do processo através de símbolos e linhas.

2- Diagrama de Ishikawa (Espinha de peixe): Auxilia a compreender um processo ou 

problema. Inicia com a identificação do efeito e busca entender as principais

causas que levaram ao problema. Por meio dessa ferramenta é possível estruturar 

as causas de um problema.

3- Folhas de Verificação: Instrumento de coleta de dados sobre uma situação específica. 

Busca  certificar-se  de  que  os  itens  estabelecidos  foram  seguidos  ou  verificar  o 

andamento das ações.

4- Diagrama de Pareto: Ordena as causas e perdas conforme a sua importância, ou seja, 

permite que seja dada maior ênfase aos fatores mais importantes. Também é conhecido 

como regra do 80/20.

5- Histograma: Visa apresentar, através de um gráfico de barras, a frequência de dados 

obtidos por medições.

6- Diagrama  de  Correlação  ou  Dispersão:  Analisa  a  relação  entre  duas  variáveis. 

Apresenta por modo gráfico o efeito que uma alteração de uma variável provoca em 

outra.

7- Gráfico  de  Controle:  Demonstra  as  principais  tendências  observadas  em  um 

determinado período de tempo.
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O “brainstorm” consiste em uma técnica de incentivo a participação das pessoas em 

trabalhos  coletivos  ou  reuniões.  Apresenta  como  foco  a  obtenção  da  maior  quantidade 

possível de ideias para apontar soluções aos problemas, definir objetivos e gerar sugestões de 

melhoria. 

Maximiano  (2012)  afirma  que  os  princípios  básicos  do  brainstorm  são  dois:  a 

suspensão  do  julgamento  e  a  reação  em cadeia.  Eles  buscam garantir  que  os  indivíduos 

possam se exprimir livremente, sem medo de críticas e que as ideias fomentem a criação de 

novas ideias.

O programa 5S toma como base a cultura japonesa de ordem e limpeza. Os japoneses 

acreditam que um ambiente limpo e organizado pode ser diferencial para a qualidade. Seu 

nome tem como fundamento as iniciais das palavras seiri, seiso, seiton, seiketsu e shitsuke.

De acordo com Rennó (2013),  o  programa 5S, apesar  da sua simplicidade,  requer 

grande esforço para alterar a cultura organizacional em prol de um ambiente de trabalho mais 

limpo, seguro e agradável para todos.

O programa Seis Sigma busca reduzir a variabilidade dos processos de trabalho, com a 

finalidade  de  diminuir  significativamente  os  seus  defeitos.  Esse programa foi  criado  pela 

Motorola na década de 1980.

Conforme Marshall Junior et al (2006), os principais objetivos deste programa são: 

reduzir a variabilidade dos processos; diminuir o número de defeitos, falhas e erros; otimizar 

os estoques, obter custos mais baixos, melhorar os produtos, satisfazer os clientes, aumentar o 

lucro, diminuir o tempo de ciclo.

O Kaizen consiste na busca pelo aprimoramento contínuo de todos os membros da 

empresa. É encarado não só como uma prática da qualidade, mas como uma filosofia de levar 

a  vida.  Ao  aplicar  o  Kaizen  busca-se  identificar  no  processo  uma  lacuna  que  pode  ser 

melhorada e então procurar soluções e práticas que possibilitem o seu aperfeiçoamento.

2.5 – A Gestão da Qualidade Total

A GQT é uma adaptação ocidental do modelo encontrado no Japão. O modelo japonês 

foi  influenciado pelos  conceitos  dos  peritos  americanos,  tendo  evoluído  para  um modelo 

específico. 

O contexto global em que se encontra a GQT passa por mudanças rápidas e elevado 

grau de incerteza. O ciclo de vida dos produtos é cada vez mais reduzido, as inovações são 

constantes e as exigências dos consumidores por maior qualidade só aumentam. 



De acordo com Garvin (1992), a Gestão da Qualidade Total é composta por quatro 

pontos principais: o envolvimento de outras funções gerenciais, e também a manufatura nas 

atividades  de  qualidade;  a  participação  dos  empregados  em  todos  os  níveis;  a  meta  da 

melhoria contínua e a atenção cuidadosa com a definição de qualidade na ótica do cliente.

Ainda conforme Garvin (1992), apesar de já existir a preocupação com a qualidade, é 

o primeiro momento em que a alta gerência demonstra interesse na qualidade, estabelecendo 

uma  definição  do  ponto  de  vista  do  cliente  e  exigindo  sua  inclusão  no  planejamento 

estratégico. 

A Gestão da Qualidade Total exige uma abordagem ampla, englobando não apenas os 

profissionais do setor da qualidade, mas todos os funcionários que fazem parte da empresa. 

Para Paladini (1995), uma implantação eficiente da GQT requer uma alteração no modo de 

pensar, nas atitudes e nos hábitos das pessoas, especialmente aquelas que ocupam os cargos 

alto escalão. 

Segundo Paladini (1995), a Qualidade Total decorre da qualidade definida em relação 

à adequação ao uso. Ao analisar as dimensões da qualidade por esses parâmetros é possível 

perceber que ela atende totalmente os desejos do consumidor.  Para que ocorra  Gestão da 

Qualidade Total os produtos e serviços precisam possuir todos os requisitos pedidos pelos 

clientes.

Paladini (1995) divide o conceito de qualidade em relação ao uso em três modelos 

básicos:

1- A qualidade in-line: modelo mais elementar que dá ênfase à qualidade obtida através 

do processo produtivo.

2- A qualidade off-line: fornecida pelos setores que não estão em contato diretamente 

com a área da produção. Busca dar apoio ao processo de produção.

3- A qualidade  on-line:  são  os  esforços  despendidos  pela  organização  para  obter 

recursos com mais rapidez; possíveis mudanças nas preferências, comportamentos ou 

hábitos dos consumidores.

O objetivo que é perseguido na busca da qualidade, a satisfação do cliente em relação 

a  um  produto,  só  é  atingido  quando  as  características  do  produto  atendem  às  suas 

necessidades, conforme Juran (1993).

Garvin (1992) corrobora que a lealdade e a preferência dos clientes são garantidas pela 

qualidade dos produtos e serviços. Diante disso, a GQT está sempre buscando aumentar os 

padrões de qualidade e incentivando a procura pela melhoria contínua,  isso com o menor 

custo possível.



Conforme Martinelli  (2009),  alguns  pontos  essenciais  para  a  Gestão  da  Qualidade 

Total, definidos como verdadeiros mandamentos são:

1- Comprometimento: envolve todos os indivíduos que compõem a organização, sejam 

clientes internos ou externos, fornecedores ou parceiros.

2- Mudança Cultural: é um dos passos iniciais para a implantação do modelo de GQT. 

É importante que a empresa adote a filosofia do “fazer certo da primeira vez” e do 

“defeito zero”.

3- A satisfação cliente-fornecedor: a  satisfação  total  de clientes  e  fornecedores,  por 

meio do compromisso com as expectativas e necessidades de ambos. A organização 

precisa entender que o cliente é a sua razão de existir.

4- Comunicação e disseminação de informações: transparência e acompanhamento das 

informações,  verificando  que  elas  cheguem  ao  destino  de  modo  satisfatório  e 

complementar ao processo.

5- Desenvolvimento de recursos: remete à ideia do formador de especialistas, ou seja, 

aquela empresa responsável por desenvolver nos seus próprios recursos, habilidades a 

serem utilizadas tanto no âmbito profissional como no pessoal.

6- Gestão  participativa  e  trabalhos  em  grupo:  por  meio  da  propagação  das 

informações e da cultura de desenvolvimento de recursos humanos, acaba se tornando 

mais simples a elaboração de uma gestão participativa na organização.

7- Sistemas e ferramentas: os sistemas, as ferramentas de controle de desempenho e a 

garantia da qualidade são os elementos que fazem com que recursos desenvolvidos, 

comprometidos  com  alteração  da  cultura  da  empresa  e  fazendo  uso  de  uma 

comunicação  adequada,  colaborem  para  que  as  necessidades  dos  clientes  sejam 

atendidas.

2.6- A Gestão da Qualidade e a área de Recursos Humanos

Para  a  obtenção  da  qualidade  a  participação  do  capital  humano  é  de  extrema 

importância. Apesar da crescente automatização da produção, da modernização dos processos 

e  da  maior  operacionalização,  as  pessoas  continuam  sendo  essenciais,  pois  são  as 

responsáveis por gerenciar os processos.

A implantação das práticas do Sistema Gestão da Qualidade necessita de alterações na 

política de RH, principalmente em relação à capacitação dos funcionários, aos processos de 

seleção de novos colaboradores, à avaliação de desempenho e aos benefícios. A adoção da 



Gestão da Qualidade sem observância às diretrizes do RH constitui-se num erro que pode 

comprometer todo o desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade.

Campos (2004) afirma que as empresas devem ser visualizadas como organizações 

que  possuem  como  missão  principal  satisfazer  as  necessidades  de  sobrevivência  do  ser 

humano. 

De acordo com Paladini (1995), a ação da mão de obra é um dos fatores determinantes 

para a produção da qualidade. Por isso, parcela significativa dos esforços tem sido conferida 

para proporcionar o efetivo envolvimento da mão de obra. 

Juran (1993) acredita que no futuro as forças operacionais desempenharão um papel 

mais  importante  dentro  da  área  da  qualidade,  mas  para  que  isso  ocorra  alguns  critérios 

essenciais  devem  ser  seguidos:  a  qualidade  tem  prioridade  máxima  dentre  todos  os 

parâmetros,  as  forças  operacionais  são  colocadas  em  um  estado  de  autocontrole,  foi 

estabelecida uma confiança mútua entre os gerentes e a força de trabalho com respeito à nova 

delegação e as forças operacionais são treinadas para executar as funções recém-delegadas.

Segundo  Paladini  (1995),  a  produção  da  qualidade  varia  conforme  cinco  fatores 

básicos: objetivos, recursos, ambiente, motivação e competência. É destes elementos que a 

produção da qualidade depende, ou seja, eles podem ser considerados como os determinantes 

básicos da qualidade.

Conforme Juran (1993) é fundamental para a alta direção identificar e delimitar quais 

são  os  motivos  reais  que  afetam  o  comportamento  humano  em  relação  à  obtenção  de 

qualidade. Esses fatores podem ser entendidos como padrões culturais.

Segundo  Paladini  (1995),  para  que  o  trabalhador  passe  a  aderir  à  qualidade  é 

necessário conscientizá-lo sobre a importância do seu trabalho. Essa conscientização pode ser 

obtida através de programas ou projetos de treinamento que, em geral, são desenvolvidos fora 

dos esquemas utilizados normalmente. Afinal, o que se espera é que o trabalhador seja parte 

integrante  de  um esforço  global  pela  qualidade  e  não  só  que  ele  acompanhe  o  controle 

desenvolvido pela qualidade.

2.7 – A Gestão da Qualidade e a Motivação

A motivação é um fator diferente dos demais aspectos da mão de obra no esforço pela 

qualidade.  Trata-se de um procedimento complicado, pois não depende da empresa ou do 

orientador,  mas do empenho dos  trabalhadores  em praticar  os  conceitos implantados pela 

estratégia motivacional.



De acordo com Paladini (1995), no âmbito geral,  o que se pretende são mudanças 

conceituais referentes à qualidade, que sejam refletidas em novos padrões de comportamento 

e,  dessa  maneira,  obter-se  garantia  real  de  que  os  recursos  humanos  da  empresa  estão 

alinhados com a proposta organizacional de buscar níveis maiores de qualidade.

Para que motive o indivíduo para trabalhar com qualidade é necessário remover alguns 

obstáculos. Na maioria das empresas esses obstáculos são decorrentes das práticas gerenciais 

anteriores. Juran (1993) afirma que os obstáculos removíveis pela motivação são: 

1  -  Desconhecimento: as  pessoas  não  sabem  que  estão  criando  problemas  de 

qualidade.

2 - Competição de prioridades: as pessoas não conseguem obter qualidade porque 

outras metas com prioridades mais altas as impedem.

3  -  Subotimização: a  obtenção  de  metas  de  qualidade  prejudica  a  obtenção  da 

qualidade global.

4 - Mitos culturais: as pessoas têm certas crenças sinceras relacionadas à qualidade, 

mas sem base em fatos. Esses mitos podem se tornar um obstáculo às tentativas construtivas 

de se obter liderança em qualidade.

Paladini (1995) corrobora que as estratégias gerenciais destinadas à motivação pessoal 

dos  diversos  setores  para a  efetiva  produção da qualidade são desenvolvidas  levando em 

consideração as especificidades da mão de obra e do processo envolvido. No entanto, elas 

podem ser organizadas em estratégias similares em cinco linhas básicas de abordagens, que 

são  definidas  como clássica,  participativa,  promocional,  progressiva  e  aderente.  Segue  as 

características dessas abordagens.

1 - Abordagem Participativa: considera que todos têm inteligência e criatividade, 

independente  da  posição  hierárquica  ocupada.  É  aplicada  sob  a  forma  de  programas 

integrados da qualidade. Busca o desenvolvimento das pessoas, ou seja, deseja-se contar com 

a participação de todas as pessoas.

2 - Abordagem Promocional: utiliza “campanhas motivacionais” com a finalidade de 

melhorar a motivação do operário para a produção da qualidade.  Parte do ponto que todos os 

empregados têm condições de proporcionar alguma contribuição útil.

3 - Abordagem Promocional:  busca destacar o prejuízo causado pela má qualidade, 

chamar a atenção ao dano à atuação da empresa no mercado e ao dano à folha de serviços do 

empregado,  responsabiliza  cada  empregado  por  suas  atividades  e  faz  uso  de  medidas 

corretivas para corrigir erros.



4 - Abordagem Aderente: parte do ponto que é necessário desenvolver um modelo do 

sistema de qualidade adaptado à realidade específica do processo. Considera pontos críticos 

do processo e focará neles, dando prioridade aos recursos disponíveis para utilizá-los nestes 

pontos.

5  -  Abordagem  Progressiva:  busca  dar  motivação  a  uma  pessoa  para  transpor 

obstáculos  sucessivos,  apresentados  através  de  desafios,  ou  seja,  provocações  à  sua 

capacidade  de  reação.  Desse  modo,  é  obtida  uma  progressiva  melhoria  da  qualidade 

observada por meio de índices para os quais é apresentado às pessoas, o desafio de atingi-los e 

superá-los.

Para Juran (1993), a motivação surtirá efeito sobre os funcionários se forem adotadas 

algumas  mudanças  fundamentais:  estabelecimento  de  metas,  planejamento  para  atingir  as 

metas, provisão de recursos, medidas de qualidade, estudos sobre o progresso e revisão das 

recompensas.

Nesse capítulo,  foram abordados os  principais  conceitos,  autores  e  teorias  sobre a 

Gestão da Qualidade, bem como, as Eras da Qualidade, as Dimensões, a Gestão da Qualidade 

Total e a relação entre a qualidade e a motivação.

O capítulo seguinte, por sua vez, tratará sobre as principais teorias, conceitos e autores 

do  campo  da  Motivação  e  como ela  é  abordada  no  contexto  cotidiano  das  organizações 

empresariais.



3- A MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

3.1 – Histórico sobre a motivação

Mximiano (2012)  afirma que  a  Administração  Científica  tinha  como uma de  suas 

premissas a do Homo Economicus, ou seja, acreditava que o indivíduo era um ser simples e 

previsível, com comportamento constante. No âmbito da motivação percebia o trabalhador 

como ser motivado apenas por recompensas salariais e materiais.

Segundo Maximiano (2012),  com o surgimento da  Escola  das  Relações  Humanas, 

baseada nos estudos de Elton Mayo, a motivação ganhou uma nova percepção, a do  Homo 

Socialis, segundo esta nova concepção o homem é um ser social que possui necessidades e 

desejos que vão além dos incentivos financeiros. Ademais, o trabalhador não é apenas um ser 

mecânico.

De acordo com Motta (2006), ao passar do tempo, surge a teoria do Homo Complexus 

que visualiza o homem como ser dotado de diversas necessidades mais amplas do que as 

expostas pela Administração de Recursos Humanos.  Essas Necessidades são referentes ao 

desenvolvimento pessoal, ao ego e às suas realizações individuais.

3.2 - Conceito de motivação

A motivação busca explicar o porquê das pessoas se comportarem de determinado 

modo;  para  Maximiano  (2012),  ela  indica  os  fatores  ou  causas  que  geram  determinado 

comportamento,  e  que  está  fundamentada  em  três  propriedades:  Direção  (objetivo  do 

comportamento  motivado;  direção  para  a  qual  a  motivação  leva  o  comportamento), 

Intensidade (magnitude da motivação; quão motivada a pessoa está?), Permanência (duração 

da motivação; quanto tempo a pessoa ficou motivada).

Segundo Robbins (2004), dentro do ambiente organizacional, a motivação é a vontade 

de executar altos níveis de esforço para alcançar os objetivos da organização. Afirma também 

que a motivação é o resultado da interação da pessoa com a situação. Ademais, ele acredita 

que  o  indivíduo  motivado  não  desiste  tão  facilmente,  independentemente  das  barreiras  e 

obstáculos encontrados.

Bergamini (1997) corrobora que mais do que nunca, os indivíduos se veem forçados a 

ter  que  comprovar  seu  valor  pessoal  perante  um mercado de trabalho  em que,  além dos 

concorrentes, há de se buscar valer mais do que as máquinas que ameaçam substituí-los.



Chiavenato (2009) corrobora que todas as pessoas possuem motivos ou necessidades 

que  condicionam seu  comportamento  e  que são individuais  e  pessoais,  uma vez  que  são 

determinados por fatores que compõem a personalidade, por traços biológicos e psicológicos 

e pelas experiências e aprendizagens vivenciadas por cada pessoa.

Conforme Bergamini (1997), a motivação é uma cadeia de eventos fundamentada no 

desejo de diminuir um estado interno de desequilíbrio tomando com base a crença de algumas 

ações  devem  servir  a  este  propósito.  Ela  defende  que  os  indivíduos  agem  de  modo  a 

realizarem os objetivos almejados.

3.3 – Teorias de conteúdo sobre a motivação

As teorias referentes à motivação são divididas em teorias de conteúdo e teorias de 

processo. As teorias de conteúdo estão concentradas nas razões que proporcionam motivação 

a uma pessoa, ex: Teoria dos Dois Fatores – Herzberg, Teoria X e Y – McGregor, Teoria da 

Hierarquia das Necessidades – Maslow.

Quadro: Teorias de Processo e Teorias de Conteúdo.
TEORIAS DE PROCESSO: procuram 

explicar como funciona a motivação.

TEORIAS DE CONTEÚDO: procuram 

explicar quais fatores ou estímulos 

motivam as pessoas.

1- Modelo do comportamento

2- Teoria da expectativa

3- Behaviorismo

4- Teoria da equidade

1- Teorias das necessidades

2- Frustração

3- Teoria dos dois fatores

Fonte: Rennó, 2013.

3.3.1- Hierarquia das Necessidades de Maslow

O estudo da motivação humana exige a compreensão sobre as necessidades humanas. 

Os  estudos  elaborados  pela  Escola  das  Relações  Humanas  demonstram  que  quando  as 

necessidades são satisfeitas, a pessoa passa a buscar a realização de suas necessidades mais 

complexas.



De acordo  com Chiavenato  (2009),  a  teoria  motivacional  mais  conhecida  é  a  de 

Abraham Maslow e  se  baseia  na  hierarquia  das  necessidades  humanas.  Para  Maslow,  as 

necessidades humanas estão organizadas em uma pirâmide de importância e de influência do 

comportamento humano. Na base da pirâmide estão alocadas as necessidades mais baixas e 

recorrentes, já na parte do topo encontram-se as mais sofisticadas.

Bergamini  (1997)  acredita  que  a  grande  aceitação  dessa  teoria  deve-se  a  sua 

simplicidade e a equivalência feita entre a pirâmide de hierarquia organizacional e o modo 

como são apresentadas as necessidades motivacionais também no formato piramidal.

Para Maximiano (2012), As necessidades humanas estão divididas em cinco grandes 

grupos, são eles:

1- Necessidades Fisiológicas ou básicas: são as necessidades de alimento, abrigo, sexo, 

exercício, repouso e outras necessidades inerentes ao ser humano.

2- Necessidades de Segurança: consistem em necessidades de proteção contra ameaças, 

como as  de  perda  do  emprego e  riscos  à  integridade  física,  à  sobrevivência  e  ao 

emocional da pessoa.

3- Necessidades Sociais: necessidades de amizade, afeto, interação e aceitação grupal e 

social.

4- Necessidades  de  Estima: abrange  fatores  internos  de  estima,  como  realização  e 

autonomia, e fatores de estima por parte de outras pessoas.

5- Necessidades de Autorrealização: necessidades de uso do potencial de aptidões e 

habilidades, crescimento e realização pessoal.

A figura seguinte mostra a pirâmide das necessidades humanas elaborada com base 

nos estudos de Maslow.



Figura2: Hierarquia das Necessidades de Maslow

Fonte: ROBBINS, 2004.

Conforme cada necessidade vai  sendo atendida,  a  próxima passa a  ser  o foco das 

atenções do indivíduo. Robbins (2004) afirma que, do ponto de vista da motivação, embora 

uma necessidade não possa ser completamente satisfeita, uma necessidade substancialmente 

satisfeita extingue a motivação.

Maximiano (2012) expõe algumas considerações importantes referentes aos estudos de 

Maslow, como: as necessidades básicas manifestam-se em primeiro lugar, uma necessidade de 

uma categoria  precisa  ser  atendida  para possibilitar  o  surgimento de outra,  a  necessidade 

quanto satisfeita perde sua força motivadora e que cada pessoa pode se ater a um grupo de 

necessidades, devido a fatores internos.

3.3.2 - Teoria dos Dois Fatores de Herzberg



A teoria  formulada  por  Herzberg  busca  explicar  o  comportamento  das  pessoas  no 

cotidiano do trabalho. Ele divide em dois os fatores que afetam a motivação das pessoas, os 

fatores motivacionais e os fatores higiênicos.

De acordo com Maximiano (2012), a teoria dos dois fatores afirma que a motivação 

fornecida pelo trabalho diverge da satisfação com o ambiente de trabalho. O trabalho em si 

atende  a  necessidades  e  fornece  satisfações  diversas  daquelas  que  estão  associadas  ao 

ambiente ou ás condições de trabalho.

Para  Motta  (2006)  os  fatores  higiênicos  de  satisfação  ou  extrínsecos  englobam as 

condições mínimas de trabalho que uma pessoa deve ter para saciar suas necessidades básicas 

de segurança, de inserção social e de reconhecimento. Quando ausentes esses fatores mínimos 

podem prejudicar o processo de trabalho, ou seja, são fatores que podem gerar insatisfação 

nos trabalhadores. Ex: salários, relacionamentos pessoais, condições de trabalho, segurança e 

políticas da empresa.

Já os fatores motivacionais ou intrínsecos, segundo Motta (2006) estão relacionados à 

realização do potencial humano no trabalho, ao aprendizado, ás necessidades mais complexas, 

cuja  busca  pela  satisfação  proporciona  maior  comprometimento  com  a  organização.  Se 

ausentes esses fatores, as pessoas permanecem neutras em relação à motivação, mas quando 

se encontram presentes fornecem alto nível de motivação aos colaboradores. Ex: conteúdo do 

trabalho, reconhecimento, realização, crescimento pessoal.

Herzberg  acreditava  que  era  responsabilidade  dos  gestores  remover  os  fatores 

extrínsecos que causam insatisfação e desenvolver os fatores intrínsecos que proporcionariam 

um aumento no desempenho dos trabalhadores.

O quadro demonstra a divisão dos fatores em motivacionais e higiênicos:

Quadro2: Teoria dos dois fatores de Herzberg

Categorias de Fatores Fatores Específicos Efeito dos Fatores

Fatores motivacionais 

ou intrínsecos, 

relacionados ao 

conteúdo do trabalho.

• Conteúdo do trabalho: 

natureza das tarefas

• Sentido de realização

• Exercício da responsabilidade

• Possibilidade de crescimento

Apenas o trabalho em 

si e seu conteúdo 

podem produzir 

motivação. Para haver 

motivação, a condição 

é a sintonia entre a 

natureza das tarefas 

(conteúdo do trabalho) 



• Orgulho e prestígio

• Reconhecimento pelo 

trabalho bem-feito

e os interesses e 

qualificações da 

pessoa.

Fatores higiênicos ou 

extrínsecos, 

relacionados com as 

condições ou o 

ambiente de trabalho

• Comportamento do chefe

• Relações com os colegas

• Salário

• Política de administração de 

pessoas

• Condições físicas do 

ambiente e segurança do 

trabalho

O ambiente de 

trabalho produz 

satisfação ou 

insatisfação com o 

próprio ambiente, mas 

não motivação para o 

trabalho.

Fonte: Maximiano, 2012.

3.3.3 - Teoria X e Y de Douglas McGregor

De acordo com Motta  (2006),  McGregor  retoma alguns  argumentos  utilizados  por 

Maslow para buscar explicar sua teoria. Ele acredita que há diversos pressupostos sobre a 

natureza  humana,  e  suas  motivações  variam  conforme  os  diferentes  estilos  de  liderança 

implementados.

McGregor acredita que existem dois modos de se observar as pessoas. Esses modos de 

observação são opostos entre si. Um modo é mais positivo (a teoria y baseada na confiança 

nos indivíduos), enquanto o outro negativo (a teoria x fundamentada na desconfiança).

Segundo  Robbins  (2004),  Mcgregor  concluiu  que  a  visão  dos  executivos  sobre  a 

natureza humana está baseada em algumas premissas e que eles têm tendência a moldar seu 

próprio comportamento em relação aos colaboradores de acordo com estas premissas.

Sob a Teoria X as premissas são:

1- Os funcionários não gostam de trabalhar por sua própria natureza e vão tentar evitar o 

trabalho sempre que possível.



2- Como eles não gostam de trabalhar, precisam ser coagidos, controlados ou ameaçados 

com punições para que possam atingir as metas.

3- Os funcionários evitam a responsabilidade e buscam orientação formal sempre que 

possível.

4- A maioria dos trabalhadores coloca a segurança acima de todos os fatores associados 

ao trabalho e demonstram pouca ambição.

Em  contraste  com  essas  visões  negativas,  McGregor  lista  outras  premissas 

positivas, a chamada Teoria Y:

1- Os  funcionários  podem  achar  o  trabalho  algo  tão  natural  quanto  se  divertir  ou 

descansar.

2- As  pessoas  irão  demonstrar  auto-orientação  e  autocontrole  caso  estejam 

comprometidas com os objetivos.

3- A pessoa mediana é capaz de aprender a aceitar, ou até a buscar, a responsabilidade.

4- A capacidade  para  tomar  decisões  inovadoras  pode  ser  identificada  em  qualquer 

indivíduo,  não  se  trata  de privilégio exclusivo dos  que se  encontram em posições 

superiores.

3.3.4 - Teoria ERC ou ERG de Alderfer

Alderfer realizou uma adaptação da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. 

A teoria ERC busca adicionar aprimoramentos à teoria de Maslow e adequá-la para expor 

dados empíricos.

Para Maximiano (2012) Alderfer pensa de modo diferente de Maslow porque acredita 

que a satisfação das necessidades acontece de maneira simultânea, e não sequencial.  Dois 

princípios constituem a base dessa teoria: mais de uma necessidade pode funcionar ao mesmo 

tempo e se uma necessidade de ordem elevada permanece insatisfeita, aumenta o desejo de 

satisfazer uma de ordem inferior.

Alderfer defende a existência de três grupos de necessidades existenciais: existência, 

relacionamento e crescimento. 

Robbins (2004) corrobora que o grupo da existência se refere aos requisitos materiais 

básicos. Inclui os itens chamados de necessidades fisiológicas e de segurança por Maslow.  O 

segundo grupo se refere às necessidades de relacionamento, o desejo de manter importantes 

relações interpessoais. O desejo de status e sociabilidade necessita de interação com outras 

pessoas para ser sanado e abrange as necessidades sociais e de estima de Maslow. Por último, 



Alderfer estabelece as necessidades de crescimento, é a necessidade ou desejo intrínseco de 

desenvolvimento  pessoal  e  autorrealização.  Abrange  a  categoria  das  necessidades  de 

autorrealização de Maslow. 

3.3.5 - Teoria das Necessidades Adquiridas de McClelland

McClelland afirma que a  motivação está  relacionada com a satisfação de algumas 

necessidades  adquiridas  pelos  indivíduos.  Maximiano  (2012)  disserta  que  existem  três 

necessidades  identificadas  por  McClelland,  são  as  seguintes:  necessidade  de  realização, 

necessidade de filiação e necessidade de poder.

1- Necessidade  de  realização: busca  pela  excelência,  de  realização,  valorização  do 

sucesso.

2- Necessidade de filiação: valoriza as relações humanas, procura estabelecer contato 

com outros indivíduos.

3- Necessidade de poder: tentativa de influenciar as pessoas, valorização do poder.

Figura3: O modelo de David McClelland

Fonte: Motta, 2006

3.4- Teorias de Processo



 As teorias de processo focam no modo em que o comportamento é motivado, ex: 

Teoria da Equidade – Stacy Adams, Teoria da Expectativa – Vroom, Teoria do Reforço – 

Skinner.

3.4.1 - Teoria da Equidade de Adams

A teoria da equidade de Stacy Adams mostra que a percepção do que obtemos está em 

conformidade com o que ofertamos em troca. Desse modo, busca explicar que essa relação de 

justiça proporciona um diferencial com campo da motivação.

Corrobora Maximiano (2012) que a  teoria da equidade ou teoria  do equilíbrio é a 

crença de que as recompensas são proporcionais ao esforço despendido e iguais para todas as 

pessoas. As premissas dessa teoria estabelecem que as pessoas sempre realizam comparações 

de seus esforços e recompensas com os esforços e recompensas dos outros, principalmente 

quando existe alguma proximidade.

Robbins (2004) assevera que o ponto de referência escolhido pelo funcionário para 

realizar a comparação aumenta a complexidade da teoria da equidade. Existem quatro pontos 

de referências que os trabalhadores podem utilizar para efetuar a comparação:

1- Próprio- interno: as experiências do funcionário em outra posição dentro da mesma 

empresa.

2- Próprio- externo: as experiências do funcionário em uma situação ou posição fora de 

sua atual empresa.

3- Outro- interno: outra pessoa ou outro grupo dentro da mesma empresa.

4- Outro- externo: outra pessoa ou grupo de fora da empresa.

3.4.2 - Teoria do Reforço de Skinner

A teoria de Skinner afirma que o reforço condiciona o comportamento das pessoas, ou 

seja,  os trabalhadores podem ser induzidos a agir  de certo  modo, conforme os incentivos 

ofertados a eles.

Robbins  (2004)  determina  que  a  teoria  do  reforço  trata-se  de  uma  abordagem 

comportamentalista, uma vez que condiciona o comportamento do indivíduo. Os teóricos do 

reforço  visualizam  o  ambiente  como  causa  do  comportamento.  Essa  teoria  ignora  as 

condições  internas  das  pessoas  e  foca  apenas  no  que  lhe  acontece  quando  executa  uma 

determinada ação.



A teoria do reforço sofre diversas críticas devido à ênfase na questão de manipulação 

das  pessoas.  As  pessoas  não  acreditam que  o  reforço  unicamente  seja  capaz  de  guiar  a 

motivação da pessoa e gerar uma melhora no desempenho. Apesar disso, a teoria de Skinner 

tem sua contribuição reconhecida.

Conforme Rennó (2013) as estratégias utilizadas por essa teoria são: reforço positivo, 

reforço negativo punição e extinção.

1- Reforço Positivo: busca recompensar quando acontece um comportamento desejado.

2- Reforço  Negativo: Remove  uma  consequência  negativa  quando  ocorre  um 

comportamento desejado.

3- Punição: aplica uma medida negativa quando ocorre um comportamento indesejado.

4- Extinção: retira recompensas positivas quando ocorre um comportamento indesejado.

3.4.3 - Teoria da Expectativa de Vroom

A Teoria da Expectativa ou Expectância trata a motivação como produto oriundo das 

expectativas  pessoais  referentes  às  suas  habilidades  de  alcançar  os  resultados  e  ao  valor 

atribuído às recompensas.

De  acordo  com  Robbins  (2004)  a  teoria  da  expectativa  defende  que  a  força  da 

tendência para agir de certo modo depende da força da expectativa de que essa ação gerará 

resultado, e da atração exercida por esse resultado sobre a pessoa. Ou seja, esta teoria sugere 

que um funcionário se sente motivado a despender um alto grau de esforço quando acredita 

que isto resultará em uma boa bonificação.

A teoria elaborada por Vroom defende que o indivíduo deve estabelecer seus objetivos 

previamente.  Esses  objetivos  inicias  devem  ser  de  fácil  alcance,  pois  dessa  maneira  o 

trabalhador vai adquirindo confiança ao decorrer do tempo e passa a estabelecer metas mais 

difíceis de se atingir.

Maximiano (2012) assevera que a teoria da expectativa reflete uma ideia intuitiva de 

que o esforço depende do resultado que se pretende atingir.  De acordo com essa teoria, a 

motivação é fruto da crença de que é possível alcançar um resultado, multiplicado pelo valor 

dado ao resultado.

Chiavenato (2009) afirma que Vroom salienta que a motivação para produzir em uma 

organização depende de três fatores, a saber:



1- Expectativas: objetivos individuais e a força do desejo de alcançar tais objetivos. Os 

objetivos individuais podem englobar dinheiro, segurança no cargo, reconhecimento, 

aceitação social e trabalho mais interessante.

2- Recompensas: relação percebida entre a sua produtividade e o alcance dos objetivos 

individuais. Se uma pessoa tem por objetivo mais importante obter um salário maior e 

se  trabalha na base da remuneração por produção,  poderá sentir-se mais  motivado 

devido à recompensa recebida.

3- Relação entre expectativas e recompensas: capacidade percebida de influenciar a 

sua produtividade para satisfazer suas expectativas com as recompensas. 

Para  Robbins  (2004)  a  teoria  da  expectativa  ajuda  a  explicar  por  que  vários 

trabalhadores  não se sentem motivados  em seu trabalho e  fazem somente o mínimo para 

permanecerem empregados.  Vroom atribui  muita  importância  à  análise  da  dimensão  dos 

valores que o indivíduo estabelece para obter certa recompensa.

Maximiano (2012) corrobora que a teoria de Vroom busca explicar a cadeia de causas 

e efeitos que vai desde o esforço inicial  até o resultado ou recompensa final.  Como tudo 

depende  da  importância  atribuída  à  recompensa,  administrar  a  motivação  torna-se, 

basicamente, um processo de administrar recompensas.

3.4.4 - Teoria do Estabelecimento de Objetivos

A Teoria do Estabelecimento de Objetivos foi formulada por Edwin Locke em 1964. 

Ele  afirmou a intenção de batalhar  por  um objetivo é  a  maior  fonte  de motivação que o 

indivíduo pode conseguir para realizar seu trabalho.

Robbins (2004) Afirma que um objetivo diz ao funcionário o que ele deve fazer e 

quanto  esforço  ele  vai  gastar  para  alcançá-lo.  As  evidências  confirmam positivamente  a 

importância do estabelecimento de objetivos. Mais ainda, pode-se afirmar que os objetivos 

específicos provocam uma melhoria no desempenho; que objetivos difíceis, uma vez aceitos 

melhoram muito mais o desempenho do que os fáceis; e que o feedback proporciona melhores 

desempenhos.

Para Rennó (2013) a Teoria do Estabelecimento de Objetivos mostra que quando o 

indivíduo acredita em sua capacidade de realizar uma tarefa, ele tem tendência a se motivar e 

a conseguir obter melhores resultados. Pessoas com elevado nível de autoeficácia tenderão a 

obter resultados melhores resultados do que aquelas com baixo nível de autoeficácia.



3.5 – As Organizações e a Motivação

Bergamini (1997) assevera que a motivação dos trabalhadores deve ser desenvolvida e 

compartilhada a todos da organização e também anunciada aos que estão fora da organização, 

principalmente aos seus clientes, que de uma maneira ou de outra, estão inseridos no contexto 

da gestão da motivação.

Consiste em tarefa dos gestores estabelecer os problemas enfrentados por sua equipe e, 

através de treinamentos e campanhas motivacionais, promover a melhoria do desempenho dos 

funcionários.

De  acordo  com  Chiavenato  (2009)  as  organizações  estão  encontrando  muitas 

dificuldades em alcançar e conseguir manter resultados positivos e constantes, independente 

do setor de atuação. 

Nas organizações o empenho para elevar o nível de motivação dos funcionários, passa 

pela definição dos aspectos pessoais ou grupais de motivação. Deste modo, pode-se perceber 

que não é possível motivar um grupo utilizando as mesmas premissas. Torna-se necessário 

fragmentar  os  diversos  grupos  conforme  algumas  características  específicas.  Segundo 

Chiavenato (2009) muitas teorias buscam identificar as necessidades comuns às pessoas. 

Neste capítulo buscou-se demonstrar a origem, o conceito, as principais teorias, assim 

como, a importância da motivação no contexto organizacional. 

No capítulo posterior será realizada a pesquisa de campo e realizado um comparativo 

entre o questionário aplicado com os conceitos e fundamento que serviram de embasamento 

para o referencial teórico.



4 – METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia  abrange os  passos  utilizados  para realização do trabalho científico, 

iniciando desde a definição do procedimento para obter os dados, passando pela escolha dos 

métodos,  materiais,  técnicas,  instrumentos  de  pesquisa,  estabelecimento  da  amostra  até  a 

análise das informações adquiridas.

De acordo  com Andrade  (2010),  pesquisa  pode  ser  definida  como:  o  conjunto  de 

procedimentos  sistemáticos,  baseados  no  raciocínio  lógico,  que  tem  por  meta  conseguir 

soluções para problemas propostos, através do uso de métodos científicos. 

Para realização desse trabalho, utilizou-se uma pesquisa descritiva abordando aspectos 

qualitativos e quantitativos.

4.1 – Caracterização da Pesquisa

O presente trabalho busca identificar a influência exercida pela Gestão da Qualidade 

sobre a motivação dos trabalhadores, através de uma pesquisa descritiva de caráter qualitativo 

e quantitativo. Segundo Gil (2009), as pesquisas descritivas possuem como objetivo principal 

a  descrição  das  características  de  determinada  população  ou  fenômeno  ou,  então,  o 

estabelecimento de conexões entre variáveis.

Para Marconi e Lakatos (2006) a pesquisa quantitativa possibilita a mensuração de 

reações, opiniões, hábitos e atitudes em um universo, através de uma amostra que o represente 

estatisticamente.  Já  a  pesquisa  qualitativa  é  utilizada  para  a  interpretação  de  fenômenos, 

ocorre pela interação constante entre a observação e a formulação conceitual, entre a pesquisa 

empírica e o desenvolvimento da teoria e entre a percepção e a explicação.

4.2- Coleta de dados

Para  obter  os  dados  utilizados  na  pesquisa,  foi  realizada  a  aplicação  de  um 

questionário com alunos e professores da UFC e da FIC, que trabalham ou trabalharam em 

empresas  que  adotam o  Sistema  de  Gestão  da  Qualidade,  com a  quantidade  de  sessenta 

pessoas, conforme critério de conveniência, englobando perguntas objetivas e subjetivas.



Gil (2009) entende que o questionário é o método mais rápido e barato de obtenção de 

informações,  além  de  não  requerer  treinamento  de  pessoal  e  garantir  o  anonimato  dos 

respondentes.  A elaboração  do questionário  exige  a  tradução dos  objetivos  específicos  da 

pesquisa em itens bem redigidos.

4.3- Análise dos dados

A análise dos dados foi realizada através de comparação das respostas obtidas por 

meio do questionário com os principais conceitos obtidos através da pesquisa bibliográfica. 

Segundo Andrade (2010) o objetivo da análise é organizar, classificar os dados para 

que  deles  se  obtenham as  respostas  para  os  problemas  propostos,  que  foram objetos  da 

investigação.

Conforme Gil (2009), o processo de análise dos dados envolve vários procedimentos: 

codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos. Após, ou juntamente 

com a  análise,  pode  ocorrer  a  interpretação  dos  dados,  que  consiste,  essencialmente,  em 

estabelecer  a  ligação  entre  os  resultados  obtidos  com  outros  já  conhecidos,  quer  sejam 

derivados de teorias, quem sejam de estudos realizados antes.

Para as respostas objetivas, os dados foram analisados no Excel e foi realizada uma 

análise gráfica,  já para as questões subjetivas,  foi  realizado um resumo com as principais 

respostas obtidas.



5 – RESULTADOS DA PESQUISA

Foi  realizada  uma  investigação  conforme  o  modelo  quantitativo  de  pesquisa  de 

levantamento. O objetivo geral consiste em estabelecer o nível de influência exercido pela 

gestão  da  qualidade  sobre  a  motivação  dos  trabalhadores.  Gil  (2010)  assevera  que  para 

conhecer comportamentos, pode ser realizada uma interrogação de maneira direta a um grupo 

de pessoas.

Esta pesquisa foi aplicada com 60 pessoas, que trabalham ou trabalharam em empresas 

que adotam o Sistema de Gestão da Qualidade, através de um questionário respondido por 

alunos da UFC e da FIC. Com a coleta de dados, posteriormente, foram efetuados gráficos e 

análises dos resultados obtidos.

1-Sexo dos entrevistados

Gráfico1: Porcentagem de pessoas de cada sexo entrevistadas.



Das 60 pessoas  que  responderam a  pesquisa,  41 pessoas  eram do sexo masculino 

totalizando 69%, já do sexo feminino 19 foram entrevistadas somando a quantia de 31%. 

Conforme exposto no gráfico1 acima.

2-Idade dos entrevistados

Gráfico2: Faixa etária dos entrevistados

Conforme pode ser percebido pela análise dos dados, a maior parte das pessoas que 

responderam ao questionário encontra-se entre 18 aos 30 anos e 31 aos 40 anos.

3-Política da qualidade implantada na empresa

Gráfico3: Política da qualidade implantada na empresa

As respostas para essa pergunta mostram que 4% das pessoas discordam totalmente, 

5% discordam em parte, 12% são neutros, 42% concordam apenas parcialmente e 37% dos 

entrevistados estão totalmente de acordo com a política da qualidade vigente nas empresas em 

que trabalham.

Conforme visto, grande quantidade de pessoas entrevistadas é favorável à política da 

qualidade  adotada  por  suas  empresas.  Isso  é  muito  importante,  pois  de  acordo  com 

Maximiano (2012), Feigenbaum dizia que, no final das contas, todo serviço ou produto é 

realizado por um par de mãos humanas, e que, logo, a obtenção da qualidade depende da 

participação e do apoio dado pelas pessoas.

Definir  a  política  da  qualidade  geralmente  é  o  passo inicial  das  organizações  que 

pretendem adotar  o  sistema de  gestão  da qualidade.  Paladini  (1995)  demonstra  que,  para 

definir  a  política  da  qualidade,  a  empresa  deve:  utilizar  a  qualidade  como  filosofia  da 

administração;  tomar  decisões  que  priorizem  a  qualidade,  independente  do  momento; 

formalizar e documentar as diretrizes gerais que serão adotadas; dispensar máxima atenção 

aos recursos humanos e incentivar o combate ao desperdício.



4-A empresa se mostra focada em buscar a qualidade

Gráfico4: Foco da empresa em buscar a qualidade

Para  esta  questão,  apenas  2%  discordam  totalmente,  já  outros  5%  discordam 

parcialmente, 3% permanecem neutros, 49% estão parcialmente de acordo e 41% concordam 

totalmente com o foco da empresa para alcançar a qualidade.

Ao  adotar  a  gestão  da  qualidade,  torna-se  essencial  que  a  empresa  esteja  sempre 

buscando melhorar suas práticas, uma vez que as exigências dos clientes vão se tornando cada 

vez maiores e que o mercado vai ficando mais dinâmico.

Segundo Juran (1993), o gerenciamento para buscar a qualidade é feito pelo uso dos 

seguintes  processos  gerenciais:  o  planejamento  (atividade  de  desenvolver  os  produtos  e 

processos necessários para atender às necessidades dos clientes); o controle (que visa avaliar o 

desempenho da qualidade real, comparar o desempenho real com as metas da qualidade e 

atuar nas diferenças); e o melhoramento (modo de elevar o desempenho da qualidade a níveis 

inéditos).

5- Revisão periódica dos objetivos da qualidade para atender às necessidades dos 

clientes.

Gráfico5: Revisão periódica dos objetivos da Gestão da Qualidade



Ao  questionamento  proposto,  apenas  3%  são  totalmente  contrários,  12%  não 

concordam em parte, 5% responderam que estão neutros em relação a isso, 36% concordam 

parcialmente e por sua vez, 44% concordam por completo com a periodicidade da revisão dos 

objetivos para atender aos desejos e necessidades dos clientes.

Como a qualidade é voltada para o cliente, esse tópico torna-se fundamental e, como 

visto no gráfico, as empresas estão buscando atender aos clientes tanto no âmbito interno 

como no âmbito externo.

Revisões constantes dos objetivos da qualidade são necessárias, pois com o passar do 

tempo, os padrões estabelecidos pelos consumidores vão se alterando e as empresas precisam 

mostrar  flexibilidade  para  efetuar  mudanças  visando  adequar  seus  produtos  e  serviços 

conforme as exigências dos clientes. Martinelli (2009) discorre que a qualidade está envolvida 

diretamente em todos os setores e processos de uma organização e pode definir os rumos da 

empresa e a sobrevivência em mercados mais competitivos.

6- Quanto ao conhecimento dos indicadores da qualidade

Gráfico6: Indicadores da qualidade



Essa pergunta foi respondida da seguinte forma: 5% discordam totalmente, outros 5% 

discordam em parte, 7% neutro, 32% concordam parcialmente e 51% concordam totalmente 

com a definição dos indicadores adotada pela organização em que trabalham.

Mais de 80% das pessoas entrevistadas demonstram conhecer, pelo menos em parte, os 

indicadores utilizados na empresa. Os indicadores podem ser definidos como representações 

quantitativas dos atributos de produtos e serviços.

Os indicadores são ferramentas essenciais para o planejamento da qualidade e para o 

controle  dos  processos  organizacionais.  Eles  fornecem ajuda  aos  tomadores  de  decisões, 

através do fornecimento de dados e de evidências.

Em  relação  à  divulgação,  os  indicadores  devem  ser  divulgados  periodicamente, 

principalmente  para  o  setor  envolvido,  para  que  os  encarregados  possam saber  se  estão 

atingindo as metas e identificar os pontos em que podem melhorar.

7- Comunicação entre a direção e os funcionários

Gráfico7: Percepção da Comunicação entre diretoria e os funcionários

Para esta  pergunta,  9% discordam totalmente,  8% discordam de modo parcial,  8% 

permanecem  neutros,  46%  concordam  em  parte  e  29%  são  totalmente  favoráveis  à 

comunicação estabelecida entre a alta direção e os funcionários.

Para Chiavenato (2009) a comunicação é uma atividade administrativa que tem dois 

propósitos  principais:  proporcionar  informações  e  compreensão  necessária  para  que  as 

pessoas possam se orientar nas suas tarefas e proporcionar atitudes necessárias que promovam 

a motivação, cooperação e a satisfação nos cargos.

Para  a  implantação  das  práticas  do  sistema de  gestão  da  qualidade  é  estritamente 

necessário que seja desenvolvida uma boa comunicação entre a direção e os colaboradores, 

visto que para a definição da política da qualidade faz-se essencial ouvir os trabalhadores.

Todos  os  funcionários  precisam  estar  engajados  com  o  sucesso  organizacional, 

conhecer  os  objetivos  e  metas  da  empresa,  entretanto,  para  que isso seja  possível,  a  alta 

direção deve repassar as informações e decisões aos trabalhadores.

Segundo  Robbins  (2004)  a  comunicação  facilita  a  motivação  por  esclarecer  aos 

colaboradores o que deve ser feito, qual a qualidade do seu desempenho e o que é preciso 

fazer para melhorá-lo.



8- Mobilização dos funcionários exigida pelo sistema de gestão da qualidade 

Gráfico8: Mobilização dos funcionários exigida pela gestão da qualidade

Sobre essa indagação,  7% discordam totalmente,  outros 7% discordam de maneira 

parcial,  8% são  neutros,  37% concordam parcialmente  e  40% concordaram em todos  os 

aspectos.

A diretoria deve mostrar constantemente a importância de todos os trabalhadores para 

o funcionamento do sistema de gestão da qualidade, pois não é suficiente que apenas um setor 

opere com qualidade, todos os trabalhadores, desde os diretores ao pessoal da limpeza, devem 

prestar um bom serviço.

Cabe  aos  diretores,  informar  ao  restante  da  empresa  que  a  qualidade  é  essencial 

demais para ser deixada unicamente aos profissionais do setor da qualidade, pelo fato de que 

todo trabalhado quando exercido com qualidade colabora para a empresa atingir a excelência.

Martinelli  (2009) afirma que com a evolução dos conceitos da qualidade total  e a 

necessidade de incorporar os interesses de todos os envolvidos levaram as organizações à 

busca cada vez maior pela excelência em desempenho, visando atender aos interesses dos 

diversos agentes envolvidos.

9- Capacitação dos funcionários para trabalhar com qualidade

Gráfico9: Capacitação dos funcionários para trabalhar com qualidade

Sobre essa pergunta, 5% discordam totalmente, 8% discordam parcialmente, 7% nem 

concordam e nem discordam, já 39% concordam parcialmente e 41% concordam totalmente 

com a capacitação dos funcionários ofertada pela empresa.

Conforme  exposto  pelo  gráfico,  os  treinamentos  e  capacitações  ofertados  pelas 

empresas são bem aceitos tanto pelos trabalhadores que adicionam novas habilidades ao seu 

trabalho  e  também pela  empresa,  pois  torna  o material  humano mais  especializado.  Para 

Robbins  (2004)  funcionários  competentes  não  permanecem competentes  para  sempre.  As 



habilidades  se  deterioram e  podem se  tornar  obsoletas.  Por  isso  as  organizações  gastam 

verdadeiras fortunas com treinamentos todos os anos.

Chiavenato  (2009)  assevera  que  treinar  e  desenvolver  são  imprescindíveis  para  o 

sucesso da empresa. Na era da informação, obter conhecimento passou a ser um dos trunfos 

das empresas no mercado.

O treinamento  nas  empresas  trata-se  do modo de  obter  conhecimentos,  aptidões  e 

habilidades através de cursos, seminários, palestras, oficinas, feiras, workshops, dentre outros, 

para melhorar a formação profissional do trabalhador.

10- Envolvimento proporcionado pelo sistema de gestão da qualidade



Gráfico10: Envolvimento dos funcionários promovido pelo sistema de gestão da 

qualidade

O  questionamento  obteve  as  seguintes  respostas:  3%  discordam  totalmente,  14% 

discordam parcialmente,  5% não se  posicionaram de  nenhum lado,  31% concordam com 

algumas  partes  e  47% concordam totalmente  que  a  manutenção do sistema de  gestão  da 

qualidade proporciona maior envolvimento entre os funcionários. 

A adoção da gestão da qualidade promove maior envolvimento entre os departamentos 

da  organização,  para  que  o  produto  seja  fornecido  com  qualidade  torna-se  fundamental 

integrar todos os setores da organização, desde os operários até os responsáveis pelo contato 

direto com os clientes externos.



Segundo Paladini (1995) objetivo básico da integração consiste em envolver funções 

diversas num esforço único pela qualidade. A implantação do sistema de gestão da qualidade 

requer  que  ocorra  integração  dos  esforços  de todos  os  elementos  da empresa  para  tornar 

possível o alcance dos objetivos a que se propõe a organização em termos da qualidade.

A integração dos setores permite que sejam eliminados os conflitos entre os setores e a 

ocorrência de desequilíbrios, além disso, garante que os objetivos específicos de cada área 

estejam conforme os objetivos globais da organização.

11- Autonomia para fazer sugestões e críticas

Gráfico11: Autonomia para fazer sugestões e críticas

Para esse questionamento, 9% discordam totalmente, 8% discordam parcialmente, 8% 

são neutros, 41% concordam de maneira parcial e 34% são totalmente a favor da autonomia 

dada pela empresa para efetuar sugestões e críticas ao sistema de gestão da qualidade.

Pela análise do gráfico, é possível perceber que a maioria dos entrevistados possui 

autonomia para efetuar críticas ou sugestões, esse é um dado fundamental, porque permite que 



sejam  corrigidos  eventuais  problemas  encontrados  no  sistema  e  identificadas  eventuais 

oportunidades para melhoria.

Para  Chiavenato  (2009)  é  necessária  a  interação  entre  indivíduo  e  organização, 

considerando o indivíduo como ser dotado de aptidões para a produtividade que podem ficar 

inativas a depender do contexto em que vive e trabalha.

Robbins (2004) entende que através do envolvimento dos funcionários nas decisões 

que lhe dizem respeito e da ampliação de sua autonomia e controle sobre seu próprio trabalho, 

eles  se  tornarão  mais  motivados,  mais  engajados  com os  objetivos  da  organização,  mais 

produtivos e mais satisfeitos com o trabalho.

12- Motivação gerada pelo sistema de gestão da qualidade

Gráfico12: relação entre o sistema de gestão da qualidade e a motivação

A essa  pergunta  as  pessoas  se  posicionaram  desta  forma:  0%,  ou  seja,  ninguém 

discordou  nem  parcialmente  nem  totalmente,  2%  não  discordam  nem  concordam,  34% 



concordam  em  parte  e  64%  concordam  totalmente  que  um  bom  sistema  de  gestão  da 

qualidade ajuda a motivar os trabalhadores

Ao ser analisado, o gráfico mostra que as empresas dos trabalhadores entrevistados 

estão conseguindo motivá-los através da implantação de boas práticas da qualidade. A adoção 

dessas práticas requer uma grande mudança na cultura da empresa e torna-se necessário que 

todos comprem a ideia e tenham motivação para enfrentar os desafios.

Para Maximiano (2012)  a  importância  de entender  como a motivação da pessoa é 

afetada se justifica pela necessidade de entender os mecanismos que movimentam as pessoas 

para os comportamentos de alto desempenho, indiferença ou improdutividade, favoráveis ou 

contrários aos interesses da organização.

Paladini(1995) afirma que a motivação apresenta características diversas dos outros 

elementos de envolvimento da mão de obra no esforço pela qualidade. A motivação é um 

processo  mais  complexo,  que  independe  da  vontade  do  motivador,  mas  de  disposição 

intrínseca daqueles a quem se dirige a estratégia motivacional.

13- Melhoria no desempenho do trabalho proporcionada pelas práticas da qualidade

Gráfico13: Melhoria no desempenho promovida pela adoção de práticas da qualidade



Essa  pergunta  foi  respondida  assim:  5%  discordam  totalmente,  9%  discordam 

parcialmente,  10%  não  se  posicionaram,  34%  concordam  com  algumas  partes  e  42% 

concordam totalmente que as práticas da qualidade auxiliam no desempenho do trabalho.

Conforme visualizado no gráfico, 76% concordam que o trabalho tende a melhorar 

com a implantação das práticas do sistema de gestão da qualidade. 

A adoção das práticas da qualidade gera alguns benefícios, como: padronização das 

atividades, redução de custos, maior integração entre os departamentos, melhoria contínua, 

facilidade na identificação dos problemas, capacitação dos trabalhadores entre outras.

14- Redução dos desperdícios, dos custos, do retrabalho e dos atrasos

Gráfico14: Redução dos desperdícios, dos custos, do retrabalho e dos atrasos

Para essa pergunta, ninguém discordou de modo parcial ou de modo total, 4% nem 

concordam e nem discordam, 32% concordam de forma parcial e 64% concordam totalmente 

que a gestão da qualidade ajuda a reduzir desperdícios, custos, retrabalho e atrasos.



Como percebido pela avaliação do gráfico, a maior parte dos entrevistados percebe 

que o trabalho praticado com qualidade fornece vários benefícios para a organização. Trata-se 

de algo essencial, uma vez que as empresas operam em mercados competitivos e fatores como 

atrasos,  defeitos,  retrabalho,  desperdícios  entre  outros  podem  ser  preponderantes  para  o 

sucesso ou a falta dele.

Martinelli  (2009)  defende  que  a  qualidade  é  uma  das  maiores  contribuições 

operacionais para uma organização, porque é a grande responsável pela redução dos custos, 

cotrole  operacional,  redução  do  retrabalho,  diminuição  dos  defeitos,  aumento  de 

produtividade,  ou seja, está presente e influencia de maneira direta todas as atividades da 

organização.

14- Sugestões e críticas ao sistema da qualidade

Essa foi uma questão subjetiva e obteve respostas muito variadas. Críticas e sugestões 

são importantes, pois permitem que outras pessoas emitam sua opinião sobre o funcionamento 

e a eficiência do sistema. Muitas vezes os diretores não possuem uma visão bem detalhada 

sobre determinado setor ou recurso e as pessoas que lidam diretamente com ele tornam-se 

muito úteis.

As críticas e sugestões foram muito diversas, porém alguns pontos foram recorrentes, 

como:  melhora  de  divulgação  das  informações  e  resultados,  a  diretoria  deve  melhorar  a 

comunicação  com o  restante  da  empresa,  falta  de  comprometimento  da  diretoria  com o 

sistema  da  qualidade  e  melhoria  na  armazenagem da  documentação.  Além disso,  muitas 

pessoas não efetuaram nenhuma crítica ou sugestão.

15- Benefícios decorrentes do sistema de gestão da qualidade

Em relação aos benefícios, no geral as respostas foram bem semelhantes, entretanto 

um bom número de entrevistados citou benefícios decorrentes da implantação do sistema de 

gestão da qualidade e não recompensas salariais.

Segundo Robbins (2004) para que a motivação seja  estimulada,  as pessoas  devem 

perceber claramente uma ligação entre o seu desempenho e as recompensas recebidas. Com as 

recompensas vinculadas ao desempenho, os funcionários  fazem esforços extras para obter 

sucesso.



As  respostas  mais  citadas  pelos  indivíduos  entrevistados  foram:  a  melhoria  da 

capacitação e o aumento do número de treinamentos, pagamento de prêmios por produção, 

facilidade para identificar e corrigir os problemas,  melhoria no desempenho do trabalho e 

aumento salarial.

6- CONCLUSÃO

O estudo apresentado teve como finalidade: descobrir qual a influência exercida pela 

Gestão da Qualidade sobre a motivação dos colaboradores, assim como analisar a importância 

das  práticas  de  gestão  da  qualidade  nas  organizações  e  descobrir  os  principais  fatores 

motivacionais  dos  trabalhadores.  Para  a  concretização  do  estudo  foi  realizada  uma 

apropriação dos conceitos vigentes e uma pesquisa descritiva, para fundamentar os resultados.

Com a realização do estudo teórico, pode-se perceber que o mercado está cada vez 

mais exigente e a concorrência muito acirrada, dessa maneira, torna-se fundamental investir e 

adotar as práticas da gestão da qualidade na organização, objetivando, aumentar o nível de 

qualidade  dos  produtos  e  serviços,  padronizar  o  trabalho,  reduzir  os  custos,  facilitar  a 

integração  entre  os  diversos  setores,  proporcionar  maior  autonomia  aos  trabalhadores  e 

facilitar o fluxo de informações.

Outro  aspecto  objetivado  pela  pesquisa  foi  entender  os  principais  fatores 

motivacionais dos trabalhadores. Um ponto importante a ser considerado é que o indivíduo 

nunca se encontra totalmente satisfeito, cabe à empresa buscar alternativas, uma vez que para 

exercer o trabalho com qualidade é necessário que os funcionários estejam motivados. 

Através  do  estudo  realizado  com  as  principais  teorias  sobre  motivação  e  sobre 

qualidade e da aplicação do questionário foi  possível perceber que qualidade e motivação 



estão, intrinsecamente, relacionadas no ambiente organizacional, pois ambas as variáveis são 

influenciadas uma pela outra.

Através da aplicação do questionário, percebeu-se que as pessoas identificam muitos 

benefícios  decorrentes  das  práticas  da  qualidade,  mas  também  foram  expostos  alguns 

problemas  que  precisam ser  resolvidos  pra  melhorar  o  ambiente  organizacional,  como:  a 

deficiência de comunicação entre a alta diretoria e os funcionários, falta de recompensas para 

os trabalhadores que mais produzem e deficiência na comunicação dos resultados.

No âmbito geral,  o objetivo do trabalho foi atingido, porque foi possível visualizar 

alguns aspectos em que a gestão da qualidade influencia a motivação dos funcionários, tais 

qual: aumento da produtividade, obtenção de recompensas, facilitação da comunicação, maior 

integração com os companheiros de trabalho, redução de custos, melhora no atendimento ao 

cliente externo, dentre outros.

Os resultados obtidos com realização desse trabalho demonstram que a implantação 

correta das práticas de gestão da qualidade é uma poderosa ferramenta a ser utilizada para 

proporcionar  motivação  aos  trabalhadores.  Entretanto,  requer  uma  série  de  mudanças 

organizacionais com a finalidade de adequar a instituição aos requisitos da qualidade para 

fornecer um ambiente propício ao trabalho.

As principais  limitações encontradas para o desenvolvimento do trabalho foram: o 

tamanho  da  amostra,  a  escassez  de  recursos  para  coletar  os  dados  e  a  dúvida  sobre  a 

honestidade das pessoas ao responder as perguntas do questionário.

Para concluir, é essencial frisar que o trabalho abordou somente alguns aspectos do 

tema  e  que  novos  estudos  mais  aprofundados  deverão  ser  realizados,  englobando  outras 

variáveis e com maior riqueza de detalhes, visto trata-se de um tema muito importante para o 

âmbito gerencial.
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APÊNDICE

Questionário sobre a Influência da Gestão da Qualidade na Motivação.

Sexo: Masculino (  )  Feminino (  )          Idade:        

Julgue as afirmativas do quadro a abaixo, seguindo a seguinte escala de concordância: 
1 - Discordo totalmente; 
2 – Discordo em parte; 
3 – Neutro; 
4 – Concordo em parte; 
5 – Concordo totalmente.

1. Você é favorável à política de qualidade implantada na sua 
empresa? 1 2 3 4 5

2.  A empresa se mostra focada em buscar a qualidade? 1 2 3 4 5

3. Os objetivos do sistema de gestão da qualidade são revisados 
periodicamente para atender às necessidades dos clientes 
internos e externos?

1 2 3 4 5

4. Os indicadores da qualidade são conhecidos, claros e 1 2 3 4 5



objetivos?

5. Como você percebe a comunicação entre a alta direção e os 
funcionários, sobre as práticas da qualidade? 1 2 3 4 5

6. A diretoria deixa claro que um bom sistema de gestão da 
qualidade exige a mobilização de todos na organização? 1 2 3 4 5

7. A empresa busca capacitar os funcionários para trabalhar com 
qualidade? 1 2 3 4 5

8. A manutenção do sistema de gestão da qualidade na empresa 
proporciona maior envolvimento entre os funcionários? 1 2 3 4 5

9. Os funcionários possuem autonomia para fazer sugestões e 
críticas ao sistema de gestão da qualidade? 1 2 3 4 5

10. Você entende que um bom sistema de gestão da qualidade 
ajuda a motivar os trabalhadores? 1 2 3 4 5

11. As práticas da qualidade adotadas na empresa auxiliam no 
desempenho do seu trabalho? 1 2 3 4 5

12. Você concorda que o trabalho executado com qualidade 
ajuda a reduzir os desperdícios, o retrabalho, os atrasos e os 
custos operacionais?

1 2 3 4 5

13- Você possui alguma sugestão ou crítica para proporcionar melhorias ao sistema de gestão da 
qualidade?

14- Quais os principais benefícios decorrentes do Sistema de Gestão da Qualidade, principalmente no 
que tange às recompensas?



                        




