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RESUMO 

 

RIBEIRO, Hugo Alves. ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A REAL MOTIVAÇÃO E 

SATISFAÇÃO LABORAL (RMSL) DE FUNCIONÁRIOS DAS MPEs DE JOÃO 

PESSOA/PB. Monografia (Graduação em Administração). Universidade Federal da Paraíba , 

João Pessoa, 2013. 

 

 

Quando se fala em estratégia para o desenvolvimento de uma empresa, não se pode esquecer 

das pessoas que ali trabalham, e quando se é pensado em estratégias que envolvam os 

funcionários da organização, vem o pensamento de motivar os mesmos. Porém este ato se 

encontra restrito aos estudos das teorias e abordagens motivacionais tradicionais. Neste 

trabalho buscamos a formatação de um novo indicador FELICIDADE INTERNA LABORAL 

(FIL), que possibilita um aprofundamento sobre o que realmente motiva os funcionários. Em 

Micro ou Pequena Empresas pelo fato da aproximação do proprietário com o funcionário, 

esse tipo de estratégia se torna mais eficiente. Nos dias de hoje as estratégias organizacionais 

em MPEs estão se tornando essenciais para a manutenção das mesmas no mercado. Procura-

se desenvolver uma estratégia relacionada aos funcionários dessas empresas. Este trabalho 

começou com o estudo das teorias e abordagens motivacionais, após foi seguido para o estudo 

sobre o “sentido da vida” e o “sentido do trabalho”, advindo da Logoterapia formatada por 

Viktor E. Frankl (1974). O sentido abordado nesse estudo é interior. Somado ao estudo da 

motivação que nesse trabalho é baseado na Hierarquia das Necessidades de Maslow, 

certificando que a motivação tem uma forte ligação com a felicidade, por isso o atingimento 

da motivação poderá trazer a felicidade para a pessoa. Essa composição com o estudo da 

Felicidade Interna Bruta (FIB) nos ajuda a delinear o indicador Felicidade Interna Laboral 

(FIL), que neste trabalho esta sendo citado. A FIB se ramificada em várias dimensões, como 

na área do trabalho, “ramificação social”, “familiar”, dentre outras. A FIB se baseia em nove 

dimensões com 72 indicadores, um deles é o trabalho. Por fim, se tem a composição do 

sentido do trabalho (definido por valores desenvolvidos por Martínez Ortiz (2009)), com a 

FIB, verifica-se que a FIL pode indicar a Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL), que 

neste caso se torna dos funcionários das MPEs comerciais da Paraíba felizes, com base nessas 

dimensões. Se tem que destacar também os estudos preliminares visando comparar as 

respostas dos proprietários das MPEs com as dos seus funcionários. O trabalho é finalizado 

com uma breve análise etnometodológica, como um componente qualitativo do trabalho, 

sobre a temática tendo em vista que o pesquisador possuiu uma MPE. 

 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. FIB. FIL. Motivação Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Hugo Alves. PRELIMINARY STUDY ON THE REAL MOTIVATION AND 
SATISFACTION LABOUR (RMSL) EMPLOYEES FROM JOÃO PESSOA / PB. 
Monograph(Graduate Management). Federal University of Paraíba, João Pessoa, 
2013. 
 
 
When it comes to strategy for the development of a company, one can not forget the 
people who work there, and when we think of strategies involving employees of the 
organization, the thought comes to motivating them. But this act is restricted to 
studies of traditional motivational theories and approaches. In this paper we try 
formatting a new indicator Labour Internal Happiness (LIH), which enables a deeper 
about what really motivates employees. In Micro Enterprises because of the 
approaching owner with the employee, this strategy becomes more efficient. 
Nowadays organizational strategies in MSEs are becoming essential to maintaining 
the same market. It seeks to develop a strategy related to employees of those 
companies. This work began with the study of motivational theories and approaches, 
we continue to study about the "meaning of life" and the "meaning of work", arising 
from the formatted Logotherapy by Viktor E. Frankl (1974). The sense addressed 
here is the inside. In addition to the study of motivation in this work is based on 
Maslow's Hierarchy of Needs, ensuring that motivation has a strong connection with 
happiness, so the achievement of motivation can bring happiness to the person. This 
composition with the study of Gross Internal Happiness (GIH) helps to delineate the 
Labour Internal Happiness , indicator (LIH), that this work is being quoted. The LIH is 
branched in several dimensions, such as in the area of work, "social ramification", 
"family", among others. The LIH is based on nine dimensions with 72 indicators, one 
is working. Finally, if the composition has the meaning of work (defined by values 
developed by Martinez Ortiz (2009)), as LIH, it appears that LIF may indicate the real 
motivation and work satisfaction (RMSL), which in this case MSBs makes employees 
happy trademarks of Paraíba, based on these dimensions. Must also mention 
preliminary studies aiming to compare the responses of owners of MSEs with those 
of your employees. We conclude with a brief analysis ethnomethodological, as a 
qualitative component of the work on the theme given that the researcher owned a 
Micro Enterprises. 
 

Keywords: quality of life at work. FIB. FIL. Organizational Motivation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A temática tratada neste trabalho toca dimensões íntimas do ser humano. Busca-se 

verificar um tema que é abstrato, que é a felicidade, com um olhar teórico científico. Ao 

caminhar neste estudo, foi verificado fatos intrigantes, como a importância do Butão, um 

pequeno país da Ásia, onde se originaram as ideias iniciais sobre um dos indicadores mais 

desafiadores que a ONU tem desenvolvido que é o FIB – Felicidade Interna Bruta. A 

narrativa começa pela delimitação do tema, passando pelos Objetivos e Justificativa, quando 

encerramos este capítulo. 

 

1.1 Delimitação do Tema e Formulação do Problema de Pesquisa 

 

No mundo dinâmico e globalizado, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) quando 

não são bem estruturadas acabam “fechando suas portas” em poucos anos e até mesmo em 

poucos meses. Para que essas MPEs possam sobreviver, torna-se necessário que adotem 

ferramentas e procedimentos estratégicos consagrados nas grandes empresas do mercado 

atual, e que também adotem mecanismos administrativos atualizados que surgem como 

novidade no cenário mundial.  

O trabalhador hoje se tornou um fator de grande influência para o desenvolvimento da 

empresa. O ato de motivar essas pessoas contribui muito para o bom funcionamento e é 

estratégico da organização. Alguns empreendimentos utilizam abordagens motivacionais 

tradicionais para trazer os colaboradores pra mais perto dos seus objetivos buscando alinhar 

os objetivos dos colaboradores com os da organização. Entretanto, nós nos perguntamos se 

essa Motivação Organizacional e a implantação de incentivos tradicionais são suficientes para 

realmente motivar os funcionários, no seu íntimo, ao trabalho? Será que apenas realizando 

pesquisas sobre as motivações organizacionais, se chega ao cerne da real motivação do 

funcionário no trabalho?  

Segundo Frankl (1989) apud Aquíno (2013, p.48) “Constata-se que as teorias da 

motivação tradicionais tratam o ser humano como um ser que reage a estímulos ou obedece às 

pulsões e esquecem de considera-lo como um ser que responde”. Neste trabalho, após 

algumas leituras iniciais sobre a temática, decidiu-se aprofundar os estudos sobre esse 
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assunto, passando pela abordagem sobre o sentido da vida e o sentido do trabalho, dos 

funcionários, onde a mesma detalhará os pensamentos e sentimentos individuais do cidadão, 

tema este baseado nos estudos de Frankl. Na sequência , ainda com o foco n a real motivação 

e a satisfação dos mesmos no trabalho, se encontrou uma lacuna com relação às dimensões 

componentes da motivação e desta forma foram iniciados estudos sobre a Felicidade Interna 

Bruta (FIB), um indicador que vem sendo desenvolvido pela ONU e que busca identificar “o 

que torna o cidadão feliz e satisfeito”. Assim, a partir da motivação organizacional reforçada 

pelo sentido do trabalho do funcionário verificou-se que seria possível identificar o indicador 

Felicidade Interna Laboral (FIL), que está sendo construído a partir da ligação do sentido 

do trabalho com os incentivos motivacionais e a FIB. Entende-se que com a FIL, 

aprofundando o questionamento sobre Motivação Organizacional, pode-se chegar ao que 

realmente motiva e satisfaz os funcionários, ou seja, o que está sendo chamado de Real 

Motivação e Satisfação Laboral (RMSL). Na (Figura 1) apresenta-se um esquema que 

facilita a visualização do caminho percorrido para chegar à Real Motivação e Satisfação 

Laboral (RMSL). Neste processo, através da interação com o próprio funcionário, torna-se 

possível identificar o que realmente motiva e satisfaz uma pessoa em relação ao seu local de 

trabalho, à atividade que desempenha e sua qualidade de vida pessoal, social e ambiental. 

A Motivação Organizacional, o sentido do trabalho e o sentido da vida, por serem 

abstratos, são difíceis de mensurar. Há algum tempo estudiosos vêem tentando descobrir o 

que realmente motiva uma pessoa ao trabalho além do salário, pois este, por ser obrigatório e  

atrelado ao argumento de Sousa (2008) que discorre sobre a ciência hedônica e demonstra que 

após um determinado patamar de renda, ninguém fica mais feliz com o seu incremento, 

portanto, o salário não é um diferencial motivacional ou incentivo motivacional.  

Visando identificar com profundidade o resultado sobre a Real Motivação e 

Satisfação Laboral (RMSL), neste trabalho é proposto um indicador que deu-se o nome de 

Felicidade Interna Laboral (FIL). Para se chegar ao FIL, além da Motivação Organizacional 

foi usado o sentido do trabalho, que visa identificar a motivação interna, pessoal, para 

trabalhar e o FIB. Esse conceito vem da dimensão desenvolvida na Logoterapia de Frankl 

sobre o sentido da vida e o sentido do trabalho (AQUINO, 2010). No Sentido do trabalho foi 

estudado o sentido que a pessoa encontra ou desenvolve ao trabalhar, o que a faz trabalhar, o 

que impulsiona a trabalhar em um determinado lugar, ou seja, qual o sentido real o 
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funcionário encontra em sua atividade laboral, no caso deste trabalho, nas MPEs de João 

Pessoa/PB.  

 

Figura 1 : Esquema sobre a Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL). 

 

Fonte : Pesquisa atual. 

 

Por exemplo, uma pessoa pode estar preocupada com o tempo que tem com a família e 

“trocaria” uma porcentagem do seu salário por um dia a mais de folga. Para este, o trabalho só 

faz sentido se além do salário o mesmo obtiver dias de folga para passar com a família, sendo 

assim, a motivação que na essência é diferente do “sentido do trabalho”, seria ter mais dias de 

folga e o “sentido do trabalho” em si, seria exatamente “poder passar mais tempo com a sua 

família”, assim a FIL viria através dos “dias de folga para poder passar mais tempo com sua 

família”. Além desse exemplo, é certo que existam outras propostas para fazer com que os 

funcionários se engajem cada vez mais no objetivo da organização e pratiquem suas 

atividades de forma honesta e eficiente. Segundo Dubrin (2008, p.154) “Os empregados 

consideram a compensação um direito, e o elogio percebido como um presente”. Nesse caso, 

o salário é um direito e o “elogio” é um incentivo motivacional, ou seja, um presente. Esses 

dizeres constatam mais uma vez que o salário já não é mais um diferencial na questão do 

incentivo motivacional organizacional. Os funcionários são incentivados de varias maneiras, 

pois a motivação varia de pessoa para pessoa, “A motivação é específica” (MAXIMIANO, 

2007, p.250) e o “sentido da vida”, assim como o “sentido do trabalho”, também são 
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específicos, pois variam de pessoa para pessoa e igualmente conforme o momento. De acordo 

com Frankl (1974) apud Carvalho (2011, p.10) “‘o sentido da vida’ difere de pessoa para 

pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o 

sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em 

um dado momento”, essas três vertentes por consequência irão fazer, com que a FIL e a 

RMSL, indicadores também específicos, idealizados pelo autor desse trabalho, sejam 

abstratos. O maior problema para implantar incentivos motivacionais é que muitas vezes o 

que os donos dos meios de produção, ou seja, os empresários e empreendedores acham que 

realmente motiva o seu funcionário no trabalho, não é o mesmo que o funcionário acha que 

irá motivá-lo, ou o que realmente o motiva, isso acontece principalmente nas MPEs onde essa 

visão do proprietário se torna mais dificultosa, pois na maioria das vezes os donos desses 

micro e pequenos estabelecimentos não têm a formação e a informação teórica necessária para 

uma atuação mais eficiente na administração da empresa, e por quase todas as vezes age 

sozinho no gerenciamento do empreendimento. Tendo certo que a Motivação Organizacional, 

o “sentido da vida” e o “sentido do trabalho”, por consequência a FIL e a RMSL mudam 

constantemente dependendo do momento da vida do funcionário, o dono terá que estar bem 

atento a esses interesses, essas necessidades e a busca da felicidade dos mesmos. Os valores 

podem ser um bom direcionamento para a resposta desse enigma. De acordo com Frankl 

(1990a, p.112) apud Aquíno (2013, p.59) “o homem não é empurrado pelos instintos, mas é 

arrastado pelo que tem de valor”.  

Diante das informações expostas, busca-se responder a seguinte questão de pesquisa: 

Qual a Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) dos funcionários de MPEs da João 

Pessoa/PB. 

 

1.2      Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Constatar e analisar, através dos indicadores de felicidade (FIB e FIL), as dimensões 

da Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) dos funcionários e proprietários de MPEs de 

João Pessoa/PB. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os valores mais importantes para os donos e funcionários das MPEs. 

 Analisar o que os donos das MPE’s pesquisadas, classificam como incentivo 

motivacional na organização para os seus funcionários, e comparar com o que os 

funcionários consideram como incentivo. 

 Verificar qual o sentido do trabalho de funcionários e donos das MPEs 

pesquisadas. 

 Identificar o que os proprietários implementam visando motivar os funcionários  e 

que pode ser alinhado às nove dimensões do indicador Felicidade Interna Bruta 

(FIB) e qual a prevalência entre estas. 

 Diagnosticar o nível de satisfação dos funcionários e donos em relação ao trabalho 

e a satisfação global com base na Felicidade Interna Bruta (FIB). 

 Diagnosticar qual a Felicidade Interna Laboral (FIL) de todos os funcionários 

entrevistados das MPEs analisadas. 

 

1.3      Justificativa 

 

De modo geral, os proprietários de MPEs de João Pessoa/PB, não possuem uma base 

acadêmica especializada para a administração das mesmas (analise feita por observação 

cotidiana durante sete anos), e não sabem que existem ou podem ser criados vários tipos de 

incentivos motivacionais organizacional para que seus funcionários se engajem cada vez mais 

com o objetivo da organização. Assim, os donos dessas MPEs podem gerar varias anomalias 

como uma alta rotatividade dos funcionários. Segundo Fátima (2007), as razões que podem 

causar uma alta rotatividade, também conhecida como turnover em uma organização, podem 

ser o descontentamento com alguma política da empresa, a falta de motivação, ou a busca de 

uma melhor colocação profissional do funcionário. Aja visto a falta de conhecimento dos 

gestores das MPEs, as mesmas ficam fadadas ao fracasso, tornando-se alvo fácil do mercado 

competitivo e aniquilador, onde também grandes empresas, inclusive multinacionais estão 
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inseridas, assim podendo fechar suas portas prematuramente. No (gráfico 1), é possível 

verificar o percentual de empresas que “morrem” no mercado brasileiro.  

  

Gráfico 1: Mortalidade das empresas de dois a quatro anos de existência 

 

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2007). 

 

Em estudos mais recentes é possível verificar que este percentual subiu 5% em quatro 

anos, passando a 27% (SEBRAE, 2011). De acordo com Sebrae (2011) a taxa de 

sobrevivência das Micro e Pequenas Empresas do Brasil divulgada no mesmo ano, vai 

mostrar que os índices nos estados da Paraíba, Roraima e Ceará apresentam taxas de 

sobrevivência de 79% em um período de dois anos, acima da média nacional, que é de 73,1%. 

A pesquisa, que cruzou dados do Cadastro da Receita Federal, realizou entrevistas de campo e 

com margem de erro zero, analisou empresas em todo o Brasil entre 2005 e 2009. Apesar dos 

índices de sobrevivência das MPEs da região nordeste chegarem a 69,1% e a média nacional 

ser de cerca de 73%, a Paraíba está com o seu índice mais elevado, pois o índice de 

sobrevivência de suas Micro e Pequenas Empresas é de cerca de 79% - como se pode ver na 

(figura 2), o que nos leva a inferir que se faz necessário uma melhor atuação dos gestores para 

com seus funcionários.  

Um incentivo motivacional baseado na Real Motivação e Satisfação Laboral 

(RMSL), bem estruturado e direcionado de maneira correta, faz com que os funcionários se 

motivem cada vez mais com o seu trabalho, ajudando assim, o alcance dos objetivos pré-

estabelecidos no plano estratégico realizado pelos gestores e donos das organizações. 
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Essa pesquisa mostra um possível caminho para verificar o que os funcionários dessas 

MPEs consideram que serve como incentivo motivacional para eles. Analisando o que os 

fazem felizes e satisfeitos, através da Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) e da FIL, 

abre-se um leque de oportunidades e possibilidades para o uso de uma estratégia 

organizacional motivadora implementada pelo proprietário da MPE, possibilitando, assim, 

aumentar a motivação e a satisfação de seus funcionários, e podendo se manter no mercado 

com mais força. Ou seja, os donos de MPEs ao implantarem esses incentivos motivacionais 

baseados no que está sendo chamado de Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL), 

provavelmente terão mais chance de sobrevivência e crescimento na acirrada disputa do 

mercado atual. 

 

Figura 2: Índice de sobrevivência das MPEs no Brasil. 

 

Fonte – Adaptada do SEBRAE (2011) 

 

A oportunidade de fazer este trabalho surgiu quando eu ainda trabalhava em uma MPE 

e ficou percebido que o que estava fazendo com que eu pensasse em pedir demissão era 

justamente a desmotivação, a falta de valorização da dona para com o meu trabalho, umas das 

coisas foi por que não tinha como consideração a remuneração justa para as tarefas que eram 

executadas. Nesse mesmo contexto foi pensado que várias pessoas poderiam estar passando 

pelo mesma situação, e essa questão de remuneração justa somente está ligada a uma 



 

23 

 

abordagem motivacional que fala da equiparação dos funcionários, mas que equiparação é 

essa? Foi também com essa ajuda que se pensou em entrar mais a fundo no assunto e misturar 

esses estudos motivacionais com estudos do sentido do trabalho, pois foi procurado saber que 

tipo de equiparação, que tipo de justiça, nesse caso era com a remuneração, mas poderia ser 

no ambiente que se é selecionado para os funcionários, uma vaga de estacionamento, dentre 

várias “coisas” que só podem ser esmiuçadas através do estudo do sentido do trabalho. 

Quando começado a perguntar para as pessoas que tem ou mesmo apenas trabalham em uma 

MPE, os mesmos demonstravam-se insatisfeitos com os incentivos motivacionais aplicados, 

quando aplicados, nas “suas” respectivas MPEs – muitos até relataram que se aparecesse 

oportunidade melhor “se mandariam” – na última MPE que trabalhei um dos “nossos” 

funcionários – por sinal um dos melhores – pediu demissão, pois tinha achado um emprego 

melhor, ou seja, talvez se a empresa prestasse mais atenção para o que motivaria esse 

funcionário a ficar, o mesmo não “saísse”. Assim foi com a minha pessoa, acabei optando por 

sair, pois não me via valorizado – dessa forma se foi percebida a oportunidade da abordagem 

do assunto sobre motivação dos funcionários nas MPEs. Com a amizade que tenho entre 

funcionários e donos de MPEs aqui na cidade de João Pessoa se faz perceber que algo de 

errado acontece para que a mesma não permaneça tanto tempo no mercado – inclusive a MPE 

que eu tive, e vi que a desmotivação causava várias anomalias na organização inclusive a 

rotatividade, que culminam falência das mesmas, mas a rotatividade vem só como exemplo 

mesmo, pois a desmotivação é o ponto inicial para várias anomalias encontradas na empresa 

que possam causar seu “fechamento”, como o conflito no ambiente de trabalho, o “corpo 

mole”, a falta de honestidade, dezenas ou até centenas de outras anomalias causadas pela falta 

da motivação do funcionário. 

 O trabalho se tornou viável por virtude da amizade do autor com donos e funcionários 

de MPEs da cidade de João Pessoa/PB, além da facilidade da aplicação do questionário, pois 

em média de uma hora se foi coletado os dados e em cerca de mais uma hora os mesmos 

foram transformados em informação para serem transmitidos como conhecimento. No 

começo ficou um pouco incomodo financeiramente, mas não é “caro”, porém os questionários 

eram longos e impressos em forma de planilha no programa da Microsoft Excel, entretanto, 

após finalizar esta pesquisa, ou até mesmo em seu percurso, se foi conseguido compactar o 

questionário, para que o mesmo focasse realmente no que era necessário, pois o anterior, se 

foi pensado em várias vertentes, porém como iria ficar longo não se foi colocado, como por 
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exemplo as outras dimensões da FIB. O novo questionário quando testado não levou nem 30 

minutos para ser respondido, porém com a entrevista gravada de aprofundamento ele poderá 

chegar à uns 45 minutos, caso este que quando somado no questionário antigo levava o 

mesmo para duas horas de entrevistas com mais umas duas horas de análises dos resultados. 

Esse questionário pode ser plicado via internet, com folhas de oficio, ou mesmo levando o 

computador e um monitor para o ambiente da pesquisa, assim tornando a mesma mais 

“limpa”, ou seja, mais sustentável. 

 Pra finalizar, se faz necessário o discorrer do comentário fazendo uma análise 

qualitativa e quantitativa, por isso a quantidade de um estudo de caso em dez MPEs na cidade 

de João Pessoa/PB, entretanto eram mais estabelecimentos pesquisados, mas muito devido ao 

questionário ser longo, vários outros micro e pequenos estabelecimentos não nos devolveram, 

desta forma, tornando o trabalho com a classificação de preliminar quando falado de 

quantitativo, pela quantidade da amostragem e também preliminar quando se falado de 

qualitativo, pois estamos estudando um novo estilo de indicador. O indicador de Felicidade 

Interna Laboral (FIL) que se encontra em fase de análise e aprimoramento. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Será analisado nesta etapa, dentre outros “pontos”, o estudo da Motivação 

Organizacional que é vista como uma das maneiras simplificadas no ramo da administração 

para detectar o que incentiva a motivação no trabalho de determinadas pessoas ou grupo de 

pessoas em relação as suas tarefas laborais. A Motivação Organizacional também serve de 

apoio para identificar o indicador de Felicidade Interna Laboral (FIL). Esse tipo de 

motivação poderá se apresentar de várias maneiras, como por exemplo, na forma das 

necessidades humanas, onde uma das teorias mais conhecidas e conceituadas é a teoria da 

Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

Chamada de 3ª escola de psiquiatria de Viena, a Logoterapia trata do “sentido da vida” 

do ser humano. Escola criada por Viktor E. Frankl, com ideias aguçadas em meio á segunda 

guerra mundial, quando se via como prisioneiro nos campos de concentração nazista, 

buscando respostas para o “sentido da vida”. Mas como o mesmo autor dá a entender, esse 

sentido tem que vir realmente de dentro, é algo totalmente individual, que se difere de pessoa 

para pessoa e de acordo com o momento que a mesma esteja passando, “Esse sentido é 

exclusivo e específico, uma vez que precisa e somente pode ser cumprido por aquela 

determinada pessoa” (FRANKL, 1974 apud CARVALHO, 2011, p.5). O “sentido do 

trabalho” é uma das vertentes – chamada pelo próprio criador da Logoterapia, de “sentido da 

vida” no trabalho – retirada do estudo de Frankl sobre o “sentido da vida”, ou seja, a 

Logoterapia. Essa vertente procura identificar o que impulsiona a pessoa a trabalhar, assim 

como o que faz com que a mesma trabalhe, ou seja, qual o sentido da pessoa em realizar seu 

trabalho.    

Outros pontos analisados neste trabalho será a Felicidade Interna Bruta (FIB) e a 

Felicidade Interna Laboral (FIL), esses são indicadores de felicidades, através dos quais 

será possível saber o que realmente deixam as pessoas felizes e satisfeitas. O primeiro 

indicador (FIB) tem o foco em nove dimensões e o segundo (FIL) tem o foco em dimensões – 

ainda a constatar por completo, começando por esse estudo preliminar – relacionadas ao 

ambiente de trabalho. Além de ambos servirem como base para detectar qual a Real 

Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) de um determinado funcionário. 

A vida laboral nas MPEs, ou seja, a “nossa” vida no trabalho nas MPEs não é muito 

diferente da nossa vida fora delas, onde se pode dizer que os valores tomam frente e ditam a 
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“corrente da maré” que se é seguida. Se não temos o emprego que desejaríamos ter, temos que 

nos motivar e buscar algum sentido para trabalhar em outros empregos menos desejados por 

nós, e dessa forma tentarmos ser felizes com base nos nossos valores, porém essa visão ainda 

está distorcida e nebulosa, principalmente no Brasil, e mais especificamente nas MPEs, por 

isso usando do ponto de vista dos funcionários, surge a questão: Até quando os mesmos irão 

trabalhar de acordo com o que os seus gestores acham que realmente os motivam, ou mesmo 

o que os façam felizes e satisfeitos realmente?  

 

2.1 No mundo das Micro e Pequenas Empresas 

 

Normalmente não existe uma regra geral para se classificar o que vem a ser uma 

Micro ou Pequena Empresa, o determinado empreendimento poderá mudar de qualificação de 

acordo com o critério adotado na região que o mesmo esteja instalado. Segundo Barbosa 

(2010, p. 43) “Não existe critério único para definir uma micro ou pequena empresa, tanto no 

Brasil como em qualquer país do mundo, e essas diferenças de classificação ocorrem não 

somente de país para país, mas também entre regiões de um mesmo país e entre órgãos 

governamentais ou não”. A empresa pode ser classificada, através do numero de empregados, 

pelo seu tamanho físico e até mesmo pelo seu faturamento. “A classificação tanto pode ser 

feita levando em conta o pessoal que emprega, quanto o faturamento” (BARBOSA; 2010, p. 

43).  No Brasil a classificação mais adotada é a do Sebrae (de 0 a 9 funcionários é uma Micro 

Empresa comercial, e 10 a 99 é uma pequena empresa), assim como neste trabalho.  

 

2.1.1 As Micro e Pequenas Empresas no Brasil  

 

Mesmo que seja observado o crescente rápido das MPEs no Brasil, nem todos os 

setores veem evoluindo de forma acentuada nessa ascendência, não que não estejam 

crescendo, mas a cada ano crescem menos do que no ano anterior. O Brasil também se 

encontra um pouco distante com o PIB das suas MPEs em relação ao PIB das MPEs de países 

desenvolvidos, onde essa participação se encontra maior do que na República brasileira. 

Segundo Barbosa (2010), se torna possível analisar a força do setor do comércio, que já 

tradicionalmente é a maior empregadora das MPEs, mas também o setor de serviço vem 
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crescendo ano após ano, e as perspectivas são de um crescimento maior e continuo no futuro. 

Contudo na indústria, a tendência é de queda aguda nessa taxa de crescimento. 

De acordo com o relatório do Observatório das MPEs sobre o cenário das MPEs 2009-

2015, emitido pelo Sebrae-SP (2008) apud Barbosa (2010, p. 47), “O Brasil pode chegar em 

2015 com 8,8 milhões de Micro e Pequenas Empresas, representando o aumento de 76% do 

numero existente hoje”. O relatório também afirma que “em sete anos existirá uma Micro ou 

Pequena empresa para cada 24 habitantes”. A maior concentração deverá ser no setor de 

comércio (55%), seguido pelos serviços (34%) e industrial (11%). Essa proporção aproximará 

o Brasil dos índices europeus registrados em 2000, quando Alemanha, França, Reino Unido e 

Itália apresentaram, respectivamente, 23, 24, 23 e 14 habitantes por empresa desse porte. 

 

2.1.2 As Micro e Pequenas Empresas na Paraíba 

 

 As Micro e Pequenas Empresas na Paraíba se diferem um pouco do resto das MPEs de 

alguns outros estados do Brasil, pois junto com o estado de Roraima e o estado do Ceará, tem 

as taxas mais altas de sobrevivência entre as mesmas no território brasileiro no período de 

dois anos. De acordo com a pesquisa do DIEESE (2010) apud SEBRAE (2011) a Paraíba tem 

cerca de 63.070 mil MPEs, 32,6% delas encontram-se em João Pessoa, ou seja, cerca de 

20.560 MPEs.  A tabela a seguir dará acesso ao numero total de MPEs divididas pelos setores 

e a porcentagem em relação ao todo. 

 

Tabela 1: Numero de MPEs por setor de atividade economica 

Categorias Indústria Construção Comércio Serviços total
Nº absolutos 5.803 3.944 39.255 14.068 63.070

% 9,20% 6,30% 62,20% 22,30% 100%

Número de MPEs  por setor de atividade econômica
Grandes Regiões e unidades de federação 2010 

PARAÍBA

 

Fonte – Adaptado de MET Rais (2010)/ DIEESE 

 

2.1.3 Incentivando para motivar nas Micro e Pequenas Empresas 

 

Motivar um funcionário em uma MPE não é uma tarefa tão fácil, entretanto também 

não tão difícil, e manter essa motivação vira questão de controle cotidiano, já que a 
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proximidade dos colaboradores para com seus líderes se torna na maioria das vezes mais 

intensa do que nas empresas maiores. Entretanto essa proximidade traz junto também uma 

“maior” liberdade e interação entre as partes – não podendo confundir essa liberdade com 

libertinagem (liberdade excessiva) – ocasionando um maior conhecimento do patrão para com 

seu funcionário, facilitando em tese a elaboração e a execução correta do incentivo para 

atingir a Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) do determinado colaborador. 

Segundo Barbosa (2010, p. 179), “Manter o pessoal é um dos maiores desafios para as 

empresas. Nas MPEs, o contato entre o proprietário e os funcionários é próximo, e permite ao 

empresário conhecer profundamente aqueles que ali trabalham”. 

Em resumo, pode-se dizer que se torna fácil constatar que o ponto chave para a 

motivação do colaborador de uma MPE está na proximidade do patrão para com os seus 

funcionários, fazendo com que o dono possa melhor perceber o que vai servir de incentivo 

para o atingimento da RMSL dos seus liderados. Para Barbosa (2010, p. 179) “O segredo para 

as MPEs pode estar no fato de o ‘chefe’ estar bem próximo, chamar a todos pelo nome, saber 

dos problemas, demonstrar compreensão, mas ao mesmo tempo é preciso que seja firme 

quanto aos propósitos da empresa e falar claramente o que espera de cada empregado”.  

  

2.2 A essência do “sentido da vida” através dos valores. 

 

           Valor é tudo aquilo que acreditamos ser certo, que nos guia para as escolhas cotidianas, 

desde um simples ato de recolher um lixo do chão da rua até doar sangue para quem precisa. 

“Os valores são pensamentos que nos levam as escolhas de nossa vida” (ORTIZ, 2009, p.30). 

Ou seja, eles tendem a guiar as escolhas dos seres humanos. Os valores não se apresentam 

apenas como a maioria das pessoas imaginam – como éticos e morais – mas é possível 

deparar-se com vários outros tipos de valores, como por exemplo, o valor sensível, o sagrado, 

o intelectual, dentre outros valores. Segundo Ortiz (2009, p.24) 

Es decir, los valores son de lo más cotidiano. El problema está en que normalmente, 

se entendem los valores como éticos o Morales; sin embargo, el mundo de los 

valores és mucho más amplio, y talvez, el error fundamental está en que nos 

centramos en los valores universales de la ética y no en la jerarquia de valores que 

debe predominar en um grupo socil, de tal manera que si bien se ensinan valores 

como la honestidade, el respeto, la solidariedade y muchos otros, poco énfasis se 

hace en si estos valores predominam por encima de los valores economicos, e de los 

valores estéticos u otras categorias. 
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 Os valores de uma pessoa devem refletir coisas boas, pois mesmo que “coisa” ruim 

seja um valor para ela, a “coisa” não vai se caracterizar realmente como um valor, por que 

talvez para a sociedade essa “coisa”, não venha a ser por virtude um valor de verdade. Mas o 

valor não é algo coletivo, e sim uma visão individual, onde índoles e aprendizagens 

interferem no contexto. Os valores escolhidos pelas pessoas são apenas delas e se bem visto 

por todos, se caracterizam pensamentos bons, ou seja, realmente valores. De acordo com Ortiz 

(2009), os valores são os que ajudam a condicionar o mundo, e faze-lo um lugar melhor e 

mais digno de se viver, são qualidades que qualificam pessoas, situações, coisas ou a 

sociedade em geral e que garantam o mínimo para viver, quando não estão enquadrados nisso 

poderemos chamar de antivalores. Os valores em si já existem no universo, independente se 

alguém os tenha ou os usem. “El valor existe antes de cualquier valoración, lo que es posterior 

es la captación del valor que depende de una persona que valore” (ORTIZ, 2009, p.32). 

 Os valores citados nesse trabalho estão relacionados ao sagrado, ao ético, ao 

intelectual, ao estético, ao vital e ao sensível. Segundo Ortiz (2009), os valores sagrados são 

os valores religiosos, de dignidade, de tentar fazer o melhor possível ao próximo; Os valores 

éticos envolvem justiça, honestidade, sinceridade e solidariedade; Os valores intelectuais se 

referem a busca da sabedoria; Os valores estéticos estão relacionados, a beleza, a elegância 

dentre outros; Os valores vitais já são fundamentados na saúde, nos sentimentos, na 

produtividade, nos bens econômicos etc; E os valores sensíveis fazem referência a bens que 

geram prazer, baseado no agrado e desagrado que produzem. 

 

2.3 – Projetando a vida e encontrando o seu sentido  

 

Nesse ponto aborda-se a questão do projeto de vida dos seres humanos, até por serem 

animais racionais, o mesmo tem capacidade de analisar e resolver como vai querer fazer com 

sua vida, ou seja, quais os caminhos que o próprio deve seguir para poder chegar no seu 

objetivo geral de vida. 

Por mais que queiramos levar nossas vidas um passo de cada vez, um dia após o outro, 

precisamos nos planejar e projetar algumas ocasiões futuras para que nós mesmos estejamos 

preparados para qualquer desvio de trajetória que aconteça no percurso de nossa vida. Através 

do projeto de vida idealizado por um professor espanhol, se é possível planejar a mesma com 

sentido, ou seja, elaborar “un plano de vida com sentido” (ORTIZ, 2009, p.54).  
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Para esse mesmo autor, através do projeto de vida é possível analisar: Qual a razão de 

ser da pessoa? O que de significativo a pessoa esta deixando para o mundo hoje? O que 

impulsiona a pessoa a fazer algo no presente? E que através dessas indagações se pode-se 

chegar ao “sentido da vida” atual das pessoas, em varias áreas como, pessoal, no trabalho, 

familiar, social e acadêmica. Para seguir o pensamento, de acordo com o mesmo autor, 

através do “proyecto de vida” também pode-se observar os sonhos das pessoas nas mesmas 

áreas descritas anteriormente, e fazer um diagnóstico melhor para se conseguir chegar no que 

os teóricos seguidores de Frankl chamam “sentido da vida”. Em suma, através das indagações 

“Qual o meu sentido da vida nas seguintes áreas”? e “Qual o meu sonho nas seguintes áreas”? 

Pela perspectiva de Ortiz (2009), chegaremos no “sentido da vida” atual do ser humano. 

 Na visão de Fong (2013), um projeto de vida é um plano exposto em um papel no qual 

estarão os caminhos para atingirmos nossas metas e objetivos através dos nossos valores, pois 

são eles que direcionaram nossas vidas. O próprio autor completa seu pensamento dizendo 

que mesmo que alcancemos nossas metas, se elas não estiverem em harmonia com o que 

realmente nosso coração pede, sentiremos um vazio interno, que poderá nos deixar confusos e 

sem direção, ou seja, ficaríamos atordoados e sem sentido. 

 Assim como um arquiteto pode projetar o desenho de sua casa com seus próprios 

gostos e aprendizagens, os seres humanos em seu âmbito individual podem projetar suas vidas 

através de seus valores, que estes por virtude são adquiridos através da vivência com a 

formação de seu caráter. 

 O projeto da vida como o próprio nome sugere, vai organizar e basificar o contínuo da 

vida. Será a “linha” que guiará as pessoas para suas atividades presentes e futuras. Chegando 

ao sentido da vida e consequentemente no sentido do trabalho 

 

2.4 – “Sentido da vida” X “sentido do trabalho” 

 

Desde o começo do século XX, somando com passagem como prisioneiro pelos 

campos de concentração nazista da segunda grande guerra mundial – onde perdeu sua mulher, 

seu filho e seus pais – até 1997 – ano de seu falecimento, já fora das torturas alemãs –, o 

psiquiatra de Viena, Viktor E. Frankl vinha tentando entender o “sentido da vida”, para isso 

ele chegou a criar uma nova escola de psiquiatria, chamada de 3ª escola vienense de 

psiquiatria, a qual o próprio chamou de Logoterapia. O sentido da vida parece tão simples, 
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mas é quase certo que se perguntasse agora pro leitor se por algum acaso o (a) mesmo (a) tem 

um sentido na vida, não é provável que de imediato o remetente consiga pensar em algo 

exato, algo que o mesmo tenha certeza de ser o sentido da sua vida, muitos dos mesmos 

ficarão na dúvida e até talvez nem tenham um “sentido da vida”. Deve ter sido nisso que 

Viktor E. Frankl pensou antes de criar sua escola, ou seja, “qual o sentido real da vida do ser 

humano”? Não o ser humano no geral sendo tratado como um produto de fabricação em série, 

mas sim sendo analisado individualmente, já que assim como a Motivação Organizacional, o 

“sentido na vida” e o sentido do trabalho vão variar de pessoa para pessoa. 

Com essa perspectiva, quando analisado o estudo do “sentido da vida” no trabalho, ou 

simplesmente o sentido do trabalho, ou até mesmo o que me atrevo a chamar de 

Logomanagement, é visto que cada funcionário terá seu próprio “sentido da vida”, e dentro 

dele, consequentemente seu “sentido do trabalho”. 

O sentido da vida que Viktor E. Frankl descreve em seus estudos, não é qualquer 

sentido, mas sim um sentido espiritual, um sentido real, uma vontade que vem de dentro da 

pessoa, ou seja, a força matriz que a faz viver e seguir em frente, assim como no sentido do 

trabalho a mesma seria a força que faz o funcionário cumprir suas tarefas com dignidade e 

satisfação. “É preciso salientar que, dentro do quadro de referências da Logoterapia, 

"espiritual" não tem uma conotação primordialmente religiosa, mas se refere a uma dimensão 

especificamente humana” (FRANKL, 1974, apud CARVALHO, p.6). Mesmo com 

sofrimentos, que não são poucos em nossas vidas, mas mesmo nesses momentos ruins se é 

possível tirar algo de positivo, podemos ser otimistas e dar ou voltar a dar um sentido na vida, 

assim também podendo atingir um certo grau de felicidade com a mesma.  

No “sentido da vida” no trabalho ou simplesmente sentido do trabalho, também foi 

buscado um conteúdo transcendental, que venha da nossa “alma”, do nosso interior, algo que 

tenha um fim em si mesmo e não somente um meio, de acordo com o autor desse trabalho, 

para alcançar um determinado fim. Conforme dito por Aquíno (2013) o ser humano deve 

buscar o sentido sempre como um fim em si mesmo e nunca um meio para atingir o prazer e a 

felicidade. Mas em nossa concepção, concordamos em parte com essa hipótese, pois ao 

acharmos o “fim” do “sentido da vida” no trabalho também se encontra um meio para chegar 

na Felicidade Interna Laboral (FIL) de um funcionário. Desta forma ao juntar o sentido do 

trabalho com a Motivação Organizacional se busca constatando ou contrastando ambos, 

chegar a FIL da pessoa, agindo assim como um fim em sí mesmo quando se tratando de 
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sentido e direção e ao mesmo tempo um meio para buscar a felicidade do funcionário no 

trabalho. Esse sentido – não ao contrário do “sentido da vida” – busca algo interior, como por 

exemplo, a pessoa pode achar que o seu sentido do trabalho é comprar uma casa, mas não, na 

verdade o seu Logomanagement pode estar repousado na ideia de ter um lar, ou mesmo dar 

um lar para sua família, ou talvez, com a compra da casa possa aí sim ter uma família, ou 

mesmo aumentar a sensação de independência pessoal. É possível dessa forma, observar que 

o sentido do trabalho não está na casa, e sim no que ela irá proporcionar para a pessoa – ou 

seja, uma vontade que vem de dentro, porém esse sentido virar provavelmente nesse mundo 

capitalista através do trabalho e do dinheiro. 

 Segundo Aquíno (2013, p.85) “a logoterapia lança mão de três objetivos para a 

investigação psicoterápica: restabelecer no paciente sua capacidade de amar, trabalhar e 

suportar o sofrimento”. “Eu estou bem consciente de que esse ministério, devido à sua 

natureza essencialmente espiritual, deve ser levado não apenas com palavras e fatos, mas não 

menos com oração e sofrimento” (PAPA BENTO XVI, 2013). Nesses dizeres o Papa mostra 

que perdeu a capacidade de sofrer e que as pressões externas estão extremamente fortes para 

sua permanência no papado, ao falar do espiritual, como o próprio Viktor E. Frankl descreve 

em seu estudo da Logoterapia, o Papa não se refere somente a religião, mas ao estado “de 

espirito” do próprio indivíduo.  

Ás vezes também é preciso sofrer ou estar sofrendo para enxergar o próprio “sentido 

da vida”, assim a partir daí talvez se veja que a vida apresenta-se, para ser vivida e não para 

ser lamentada, por isso procure uma motivação e um sentido para seguir em frente e ser feliz, 

mesmo que o sofrimento te coloque para “baixo”, tente levantar a cabeça e caminhar em 

busca da felicidade e da satisfação própria, “Pois o mais importante de tudo é a atitude que 

tomamos em relação ao sofrimento, a atitude com que assumimos o nosso sofrimento” 

(FRANKL, 1974 apud CARVALHO, 2011, p.12). 

 De acordo com Frankl (2003a) apud Aquíno (2013, p.61) “O sentido do sofrimento 

seria superior, em comparação dos outros sentidos, ao sentido do amor e ao sentido do 

trabalho, pois seria o mais profundo dos sentidos”. Se não se achar um sentido na vida, pode-

se cair em um vácuo existencial, um vazio, com a falta de um “norte” ou mesmo a falta de um 

sonho para nos dar forças de seguir em frente.  
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2.4.1 Vácuo existencial  

 

O vácuo existencial está totalmente ligado com a falta de “sentido da vida” do ser 

humano em questão. Esse vácuo acontece quando não se tem um “norte”, quando não se tem 

algo para “nos” inspirar a seguir em frente, ocasionando assim um vazio dentro da pessoa 

“Esse vácuo existencial se manifesta principalmente num estado de tédio” (FRANKL, 1974, 

apud CARVALHO, p.9), tédio esse que aparece quando, na maioria das vezes, o ser humano 

não é motivado por algum incentivo que lhe pareça fazer sentido e lhe traga a sensação de 

felicidade e satisfação. 

Fazendo analogia do sentido da vida com o sentido do trabalho, nós poderemos ter o 

vácuo organizacional, ou seja, quando o funcionário perde seu Logomanegement (“sentido da 

vida” no trabalho), isso na maioria das vezes acontece quando se perde a Motivação 

Organizacional ou mesmo quando se é constatado que não se alcançará nosso sentido do 

trabalho. Mas é certo de que se perdemos nosso sentido da vida, não teremos o sentido do 

trabalho, mas não necessariamente a reciproca é verdadeira. 

 

2.5 –  Motivação Organizacional 

 

A Motivação Organizacional praticamente descreve o que incentiva a pessoa para 

trabalhar em uma empresa com a “empolgação” para simplesmente realizar a tarefa destinada. 

Existem vários tipos de incentivos motivacionais para aflorar o melhor desempenho dos 

funcionários. Esses incentivos motivacionais poderão variar, e nesse trabalho, sempre estarão 

baseados nas teorias e abordagens do assunto, as quais são classificadas como um estudo 

motivacional referente ao conteúdo. No mesmo ficam esclarecidas algumas abordagens e 

teorias motivacionais, e que todas elas estarão intrinsecamente adaptadas entre os níveis da 

pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, a qual servirá como referência 

principal para esse estudo da Motivação Organizacional. 

 

2.5.1 – Abordagens motivacionais 

 

As abordagens motivacionais que estão descritas neste trabalho em meio a teoria da 

Hierarquia das Necessidades de Maslow, sobretudo, são baseadas no reconhecimento pessoal 
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e na motivação por meio do projeto do cargo, pois para o estudo em questão são as 

abordagens que se enquadram melhor em relação a formulação de uma estratégia para as 

MPEs, principalmente as pequenas empresas, quando falamos de “plano de cargos e salários”. 

É quase certo que essas abordagens possam acrescentar maior valor de força quando somadas 

com algumas teorias motivacionais que também estarão embutidas coerentemente nos níveis 

da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

 

2.6 – Teorias motivacionais 

 

De acordo com o que já foi anteriormente apresentado neste trabalho, a motivação é 

algo que se modifica conforme o estado e a necessidade individual, assim e mais ainda por se 

tratar de seres humanos, várias teorias foram defendidas no decorrer dos anos, dentre elas se 

faz possível observar abaixo as citações das teorias mais conhecidas, estudadas e conceituadas 

no campo da Motivação Organizacional, principalmente as que tratam das necessidades 

humanas. A teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow – uma teoria das necessidades, 

dentre as teorias motivacionais – foi a escolhida para representar neste trabalho as teorias 

motivacionais em geral, pois para o significado do mesmo, é a que melhor abrange e detalha o 

conteúdo procurado, entretanto, além desta existem outras teorias das necessidades como: a 

teoria do ERG, a teoria de McClelland e a teoria dos dois fatores de Frederick Rerzeberg . 

Essas teorias das necessidades reforçam a teoria de Maslow ou mesmo apenas a desdobra. 

Maximiano (2007), comentando sobre o trabalho de Maslow, argumenta que existem dois 

grupos de necessidades, as que nascemos com elas e as adquiridas. Adaptadas nos níveis da 

Hierarquia das Necessidades, temos também a teoria do estabelecimento de metas e a teoria X 

e Y de McGregor. “Existem varias teorias que explicam a motivação, cada uma com sua 

forma peculiar. Todas elas são a expressão de uma maneira especial de ver o ser humano e 

nenhuma representa a verdade absoluta sobre o tema” (CASADO, 2002, p. 251). Para as 

teorias das necessidades, quando a necessidade for satisfeita a motivação acaba.  

 

2.6.1 Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow 

 

A Hierarquia das Necessidades de Maslow utiliza uma pirâmide para representar sua 

estrutura, tendo as necessidades fisiológicas na base e de auto realização no topo. De acordo 
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com Maslow, os níveis da pirâmide só são superados quando os mesmos tenham sido 

satisfeitos, caso contrário, a necessidade do nível superior nem será cogitada em ser 

alcançada. Para Chiavenato (2009) as necessidades contidas na base, como as fisiológicas e as 

de segurança, também podem ser chamadas de necessidades primárias, já as necessidades que 

se encontram perto ou no topo da pirâmide, como, as sociais, a de estima e a de auto 

realização, podem ser chamadas de necessidades sofisticadas e intelectualizadas. As 

necessidades dispostas na pirâmide estão arranjadas de baixo para cima e na ordem da maior 

para a menor segundo o grau de prioridade, ou seja, o nível que estiver mais abaixo na 

pirâmide é o que terá mais prioridade de ser realizado em relação aos outros níveis que 

estarão acima. De acordo com Maslow, as necessidades humanas se dividem em cinco níveis 

como podemos ver na (Figura 3): 

 

Figura 3: Pirâmide da Hierarquia das Necessidades de Maslow 

 
Fonte – Adaptado de Chiavenato (2009) 

 

2.6.1.1 - Necessidades fisiológicas 

  

Estas necessidades estão no nível mais baixo da pirâmide, ou seja, são as que tem 

maior grau de prioridade segundo Maslow. As necessidades fisiológicas podem ter como 

exemplo, a necessidade de descanso, de alimento, de abrigo, de água, de ar, de sono, de sexo, 

dentre outras necessidades orgânicas. Segundo GIL (2007, p.205) “As necessidades 

fisiológicas são as básicas para a manutenção da vida”. Observando alguns benefícios nos 

planos de benefícios, foi constatado que vários deles compreendem características similares às 

características das necessidades fisiológicas, podendo assim servir de base para a mesma no 

questionário aplicado e elaborado pelo autor deste trabalho. Os benefícios abordados são, por 
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exemplo: o vale transporte, o vale alimentação, o vale gás, ajuda escolar para os filhos dos 

funcionários e até mesmo para o próprio funcionário, os planos de saúde, ajuda moradia, cesta 

básica entre outros de “primeira necessidade”.  

 

2.6.1.2 - Necessidades de segurança  

 

Estas necessidades estão localizadas no segundo nível da pirâmide da teoria da 

Hierarquia das Necessidades. De acordo com Dubrin (2008, p.111) “No segundo nível estão 

as necessidades relacionadas à obtenção de um ambiente seguro, sem ameaças ao bem-estar”. 

Se a ideia for levada para o campo organizacional, fica visível que esta necessidade se aplica 

na segurança no e do trabalho, como por exemplo: a segurança de se manter empregado, a 

segurança de que vai receber seu salario corretamente e no dia acordado, e a própria 

segurança do trabalho, como a utilização de maquinas e equipamentos corretos, ou seja, a 

segurança física. “Envolvem, portanto, a preocupação com o futuro, no tocante à manutenção 

principalmente do emprego e da propriedade” (GIL, 2007, p.205). Maximiano (2007, p.262) 

complementa dizendo que as necessidades de segurança são as “Necessidades de proteção 

contra ameaças, como as de perda do emprego e risco à integridade física e à sobrevivência”. 

 

2.6.1.3 - Necessidades Sociais 

 

Dubrin (2008) nesse nível destaca além das necessidades sociais mais comuns neste 

estudo, também as necessidades de amor. No geral essas necessidades se mostram através da 

necessidade de amizade, de pertencer e ser aceito em um grupo, de associação, de interação 

com outras pessoas, de participação em algo, de dar e receber amor e de afeto. Para resumir, 

Chiavenato (2009, p.53) diz que essas necessidades sociais “são as necessidades relacionadas 

com a vida associativa do indivíduo junto a outras pessoas”. Ainda o mesmo autor completa 

seu pensamento dizendo que as necessidades reciprocas de afeto são muito importantes para 

ativar o comportamento humano quando se utiliza a administração participativa. Desta forma, 

nesse nível da pirâmide de Maslow pode-se citar a parte “Y” da teoria X e Y McGregor, na 

qual é mostrado que o funcionário pode se motivar com uma gerencia mais participativa ou 

um trabalho mais em equipe. De acordo com Gil (2007), na parte Y da teoria, o gerente 

admite que, qualquer pessoa pode ser criativa, desde que seja corretamente estimulada, que 
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geralmente os colaboradores mereçam sua confiança, que algumas vezes seus subordinados 

possam conduzir reuniões, que os mesmos são capazes de se autocontrolarem, e que, sob 

condições favoráveis, as pessoas gostam de trabalhar, ou seja, em um ambiente com a 

qualidade de vida no trabalho elevada.  

 

2.6.1.4 - Necessidades de Estima 

 

Essas necessidades acoplam como características a auto avaliação, a auto estima e a 

estima por parte de outros. Tem como pontos relevantes a auto apreciação, autoconfiança, 

necessidade de aprovação social, reconhecimento social, status, prestígio, reputação e 

consideração. Segundo Chiavenato (2009, p.53) “A satisfação dessas necessidades conduz a 

sentimentos de auto-confiança, valor, força, prestígio, poder, capacidade e utilidade”. As 

pessoas com esse tipo de necessidade podem se motivar pelo reconhecimento próprio do 

alcance pessoal e até mesmo pelo reconhecimento dos outros aos seus objetivos alcançados. 

Se, por exemplo, a pessoa sobe de cargo pelo reconhecimento de sua capacidade, ou seja, por 

ter alcançado um determinado objetivo, ou por ter algumas características típicas para um 

determinado cargo, a mesma poderá se motivar cada vez mais para chegar a uma posição 

hierárquica mais alta – mais importante para ela – ou mesmo, pode se motivar somente pelo 

próprio trabalho realizado diariamente. Segundo Dubrin (2008, p.111) “Os gerentes podem 

satisfazer as necessidades de estima dos empregados elogiando seu trabalho e dando-lhes a 

oportunidade por reconhecimento”. Alguns trabalhadores são motivados por elogios e 

reconhecimento. A abordagem da Motivação por meio do Reconhecimento diz que, o 

reconhecimento pode ser um ótimo motivador, pois quando a pessoa é reconhecida, seu ego 

se enche de orgulho próprio naturalmente. Descrito por Dubrin (2008, p.154) “Para apelar 

para a necessidade de reconhecimento dos outros, identifique um comportamento meritório e 

reconheça-o com uma recompensa oral, escrita ou material”. 

 

2.6.1.5 - Necessidade de auto realização:  

 

Nesse nível, as pessoas buscam uma realização pessoal e o desenvolvimento 

individual como ser humano. A áurea motivadora dessa necessidade é exprimida no fazer com 

que a pessoa busque ser o que ainda não é, porém sabe ou pensa que tem capacidade de ser, 
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assim, o desafio do crescimento se torna um incentivo para o alcance dessa necessidade, pois 

a pessoa tenta ser tudo que a mesma acha que pode chegar a ser. Esse nível também tem 

características da necessidade de utilizar as habilidades, o autodesenvolvimento e a realização 

pessoal. Segundo Dubrin (2008, p.111) “os gerentes podem ajudar os funcionários ao dar-lhe 

tarefas desafiadoras, incluindo a chance de realizar trabalhos criativos”. Pode-se analisar a 

seguir que a abordagem da motivação por meio do projeto do cargo tem tudo a ver com esse 

nível da pirâmide da teoria da Hierárquica das Necessidades de Maslow. Araújo e Garcia 

(2009) descreve que a política de cargo e salários vai servir para alinhar os comportamentos e 

objetivos dos indivíduos com objetivos organizacionais. Muitos indivíduos almejam chegar a 

uma determinada posição hierárquica na empresa, ou seja, em determinado cargo para exercer 

algumas funções que para o mesmo possa ser de suma importância e ter um grau de 

motivação elevado de acordo com os seus princípios e valores, assim se auto realizarem. 

Neste nível também é possível enquadrar, a teoria do estabelecimento de metas. 

Edwin Locke no final da década de 1960 apresentou uma teoria com base nas 

ambições das pessoas em avançar na busca de objetivos bem descritos e caminhos bem 

delineados e definidos. Muitos dos seres humanos são incentivados através de um “primeiro 

objetivo” a ser alcançado, ou seja, pontos de chegadas (check points), que quando somados 

culminarão no objetivo final, esses pontos são chamados de metas. Para um funcionário ser 

incentivado pelo estabelecimento de metas, é necessário que a própria não seja tão difícil e 

nem seja tão fácil. Segundo Casado (2002, p.255) “Locke também assinala que metas com 

razoável grau de dificuldade e definidas com a participação dos empregados produzem 

melhores resultados do que metas muito fáceis”. O pensamento que está por trás dessa teoria é 

que o comportamento do ser humano é motivado pelos valores e metas que a pessoa tem por 

objetivo em sua vida. “Meta é o que uma pessoa tenta realizar” (DUBRIN, 2008, p.119).  

Seguindo o caminho motivacional para chegar a felicidade, porém já embasado na Felicidade 

Interna Bruta (FIB) e a Felicidade Interna Laboral (FIL) se encontram os pontos abaixo. 

 

2.7 Felicidade Interna Bruta (FIB) 

 

A Felicidade Interna Bruta (FIB) começou a ser idealizada por volta de 1972 em um 

país asiático, chamado Butão, com uma população de dois milhões de habitantes. Esse 

pequeno país que se encontra localizado na região do Himalaia entre a Índia e a China usa as 
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nove dimensões da felicidade Interna Bruta (FIB) como uma das quatro primordiais 

responsabilidades do seu reino. A ideia da Felicidade Interna Bruta (FIB) começou a ser 

elaborada pelo então, rei butanês Jigme Singya Wangchuck, de 17 anos. De acordo com 

Nique (2010, p30) “em abril de 1986, frase com essas exatas palavras: ‘Felicidade Interna 

Bruta é mais importante do que Produto Interno Bruto’ foi cunhada por sua majestade o 4º rei 

do Butão, que é o autor do conceito da FIB” Desde essa época as Nações Unidas tentam 

difundir essa ideia pelo resto do mundo. De acordo com Nique (2010, p.30): 

Assim o Butão começou a praticar esse conceito e a atrair a atenção do resto do 

mundo, com a sua nova formula para o cálculo da riqueza de um país, que considera 

outros aspectos além do desenvolvimento econômico. Partindo-se de quatro pilares 

principais: economia, cultura, meio ambiente e boa governança, derivaram-se 9 

dimensões de onde são extraídos indicadores para que a Felicidade de uma nação 

seja avaliada.  

 

A Felicidade Interna Bruta (FIB) é praticamente um contraponto do Produto Interno 

Bruto (PIB), pois sua maior preocupação está no fator humano e não mais somente no 

econômico, está no bem-estar das pessoas e não nos bens das pessoas, está no pensamento 

ecologicamente correto, e não no “degradar para crescer”, se encontra em outros quesitos 

importantes além do desenvolvimento e crescimento econômico exacerbado do século 

passado. Porém a FIB não deixa o setor econômico de lado, mas o trata como mais uma dos 

indicadores para o desenvolvimento completo de um país. Segundo Sousa (2008), a ONU 

estabeleceu o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no ano de 1993, já mostrando que o 

PIB não era mais adequado para medir o desenvolvimento de um povo. 

De acordo com o site felicidadeinternabruta.org.br/ implementação (2013, p.1) “O FIB 

no Brasil não é somente um indicador, é um movimento para a mudança social em prol do 

bem estar coletivo e do desenvolvimento sustentável”, mesmo que o foco seja no individual, é 

acreditado que mudando as partes se é possível mudar o todo. 

 

2.7.1 FIB no Brasil 

 

 Cristovam Buarque, ex ministro da educação do governo brasileiro, vem há algum 

tempo desejando implementar uma nova vertente no artigo 6° da constituição brasileira, na 

qual ele implantaria o termo da “busca da felicidade” como um ponto dos direitos sociais. De 

acordo com Buarque (2012), no artigo sexto da constituição o Brasil está escrito que, “São 

direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
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segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. Mas com a implantação da nova vertente ficaria 

da seguinte forma o referente artigo da constituição brasileira: “São direitos sociais, 

essenciais à busca da felicidade, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

“Felicidade é uma questão pessoal, mas o caminho para ela depende do entorno social 

onde a pessoa vive; e este entorno é construído ou desconstruído pela política, pela família, 

cidade, país, até mesmo pelo mundo”. (BUARQUE, 2012, p.17) 

 “Rankiado” em 2010, como o 12° país mais feliz do mundo, o Brasil ficou atrás de 

países como a própria líder Dinamarca, que foi seguida da Finlândia, da Noruega, da Suécia e 

da Holanda consecutivamente. De acordo com a Globo.com (2010) “O Brasil é o 12° país 

mais feliz do mundo, segundo uma pesquisa Gallup feita pela revista Forbes em 155 países e 

publicada na semana passada”, ou seja, em julho de 2010. Essa pesquisa foi feita entre 2005 e 

2009. Já em 2012 de acordo com a Folha de São Paulo, o Brasil ocupou o 25° lugar entre os 

países mais felizes do mundo. O ranking é liderado ainda pela Dinamarca, seguido pela 

Noruega, Finlândia e Holanda consecutivamente. Descrito pela própria Folha de São Paulo 

(2012), “O Brasil é o 25° país mais feliz do mundo, segundo o ‘Relatório da Felicidade 

Global’, um estado inédito apresentado ontem pela ONU em nova York, durante o encontro 

realizado para tratar a felicidade das nações”. O Brasil ficou empatado com o panamá, mas na 

frente de países como o gigante Estados Unidos da América. Ainda de acordo com o mesmo 

site, 58% dos entrevistados no Brasil disseram ser felizes, 40% disseram estar na “batalha” e 

somente 2% disseram que estão sofrendo. 

 Se verificada um pouco mais esta pesquisa acima, é possível ver que em apenas dois 

anos o Brasil “caiu” treze posições, saindo de acordo com a globo.com (2010) de 12º 

colocado para, de acordo com a Folha de SP (2012) 25º colocado. 

 

2.7.2 - As dimensões da FIB 

 

Logo no início dessa ideia de Felicidade Interna Bruta (FIB) eram quatro os pilares que 

a sustentava. Segundo Meneghetti (2011, p.1) “os quatro pilares do índice de felicidade eram: 

a promoção do desenvolvimento sustentável, a preservação e promoção dos valores culturais, 
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conservação do ambiente natural e o estabelecimento de um bom governo”. De acordo com o 

mesmo autor (2011, p.2), mais tarde “em 2006 um segundo conceito mais abrangente do 

índice da felicidade, foi proposto pelo instituto internacional de gestão, tratando essa variável 

como uma questão de desenvolvimento sócio econômico. A metodologia levará em questão 

sete aspectos da vida do cidadão”. 

A Felicidade Interna Bruta (FIB) tem sua preocupação e atenção voltada para nove 

dimensões chamadas pelos teóricos envolvidos no assunto, de domínios. Esses nove domínios 

que a FIB se refere são vertentes que indicarão o quanto a pessoa se encontra feliz ou mesmo 

satisfeita com as determinadas dimensões descritas abaixo.  

O Bem estar psicológico – Essa dimensão vai avaliar o grau de otimismo e de 

satisfação que cada pessoa tem em relação a sua vida mental. Nos indicadores que compõem 

esta dimensão nós temos a prevalência de taxas de emoções, a analise, a auto-estima, a 

sensação de competência, o estresse e as atividades espirituais. 

Saúde – Mede a eficácia das políticas de saúde que se encontram em sua volta e a sua 

satisfação com elas, assim como, padrões de comportamento arriscado, exercício, sono e 

nutrição 

Uso do tempo – Esta dimensão está ligada ao fator de qualidade de vida, como tempo 

para lazer e socialização com a família e os amigos. 

Vitalidade comunitária – Foca nos relacionamentos e interações com a comunidade. 

Avalia o nível de confiança e a sensação de pertencimento, vitalidade dos relacionamentos 

afetivos, segurança em casa e na comunidade, praticas de doção e do voluntariado 

Educação – Leva em conta vários fatores como o acesso e satisfação a educação 

formal e informal, competência, envolvimento da educação dos filhos, educação ambiental 

etc. 

Cultura – Avalia, dentre outras coisas, a satisfação com as tradições culturais como 

participação em eventos, capacidade artística, dentre outros, discriminação por causa de 

alguma coisa. 

Meio ambiente – Mede a percepção dos cidadãos quanto à qualidade da água, do ar, 

do solo, e da biodiversidade. Os indicadores incluem acesso a áreas verdes, serviço de lixeiro 

etc. 

Governança – Avalia como a população enxerga o judiciário, o governo, a segurança 

pública, dentre outros, em termos de responsabilidade, honestidade e transparência. Também 
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mede a cidadania e o envolvimento dos cidadãos com as decisões e processos políticos da sua 

comunidade. 

Padrão de vida – Avalia a renda individual e familiar, a segurança financeira, a 

qualidade das habitações, o nível de dívidas etc.  

Com a FIB é possível avaliar a felicidade e a satisfação do funcionário no trabalho. 

Mas o que vem a ser realmente felicidade?  

Qualificar ou mesmo quantificar felicidade é algo muito difícil onde existem várias 

formas de interpretar a mesma. Nas palavras de Nique (2010, p.13) “são diversas e muitas 

vezes divergentes as definições de felicidade e dos fatores que a compõem”. Na opinião do 

site felicidadeinternabruta.org.br/perguntas (2013, p.3) 

Os pesquisadores de “ciência da hedônica” definem a felicidade (algumas vezes 

chamada de bem-estar subjetivo) como a combinação de três aspectos: o grau e a 

frequência de sentimentos positivos; o nível médio de satisfação que a pessoa 

reporta durante um período mais alongado do tempo; e o grau de ausência de 

sentimentos negativos, tais como a depressão... a felicidade não é meramente 

definida como a ausência de sentimentos negativos, mas também a presença de 

sentimentos positivos. 

 

“O FIB é um catalisador de mudança, um processo de mobilização social em prol do 

bem estar coletivo e o desenvolvimento sustentável” (site 

felicidadeinternabruta.or.br/perguntas, 2013, p.4). Dessa forma é possível colocar as 

mudanças relacionadas com a inovação na empresa, a mobilização social, seria relacionada 

com a mobilização dos funcionários em determinado setor ou mesmo na empresa por 

completa, ou seja, por fim, o desenvolvimento sustentável sempre será o desenvolvimento 

sustentável, tentar seguir as novas ideias éticas e de sustentabilidade, como reaproveitamento 

de matéria prima, o corte de despesas, contensão de custos, a diminuição na rotatividade dos 

funcionários dentre outras.  

 

2.8   Felicidade Interna Laboral (FIL), a FIB que pulsa nas organizações 

 

 Quando é citada a palavra “laboral” nesse contexto, a referência é direta ao trabalho, e 

a Felicidade Interna Laboral (FIL) nada mais quer mostrar do que o próprio nome quer passar 

como mensagem, ou seja, é uma felicidade individual interna que vem através do trabalho do 

cidadão. 
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A Ideia da Felicidade Interna Bruta (FIB) aplicada nas empresas, encontrada neste 

trabalho, foi de certa forma “transportada” e transformada no que se veio a chamar de 

Felicidade Interna Laboral (FIL). A FIL seria basicamente o resultado da busca do que 

realmente faz a pessoa feliz no ambiente de trabalho. Esse estudo é baseado no seu “sentido 

da vida” no trabalho ou simplesmente sentido do trabalho e reforçado pelas motivações 

organizacionais do indivíduo, segundo o site felicidadeinternabruta.org.br/perguntas (2013), 

as empresas podem usar os indicadores da FIB para avaliar melhor o bem estar dos seus 

funcionários e dos seus stakeholders, com isso, gerando uma melhor relação com os mesmos, 

fundamentando assim em uma empresa com baixa rotatividade, gerando uma maior 

sustentabilidade em relação ao fator humano, alta satisfação por parte dos clientes e crescente 

produtividade e inovação. 

Assim analisando a Felicidade Interna Laboral (FIL) se busca avaliar melhor o bem 

estar geral e a vontade de trabalhar dos seus funcionários, baseados no sentido do trabalho e 

na Motivação Organizacional dos mesmos. A FIL pretende buscar, no “eu” do funcionário o 

que realmente faz o mesmo trabalhar feliz, qual o seu motivo de trabalhar e qual o incentivo 

motivacional organizacional que o faz escolher, de acordo com a própria vontade, estar em 

um determinado emprego. 

Como na vida pessoal, no campo organizacional, além do material, do falado 

econômico, do dinheiro dito no sentido denotativo da palavra, as pessoas buscam o bem estar, 

buscam uma motivação, um sentido, uma vontade, ou seja, buscam a felicidade real de 

trabalhar. A Felicidade Interna Laboral (FIL) se refere exatamente sobre o que realmente 

vai deixar o funcionário feliz e motivado no trabalho. “A felicidade não se compra com 

dinheiro” (BUARQUE, 2012, p.18). 

Sousa (2008) vai declarar que o presidente do Centro para os Estados do Butão, Dasho 

Karma, defende que os governos em geral não devem deixar para os indivíduos sozinhos 

buscarem uma vida de bem-estar e felicidade. Assim como na percepção do autor deste 

trabalho, o gestor de uma MPE não pode deixar que seus funcionários busquem a Felicidade 

Interna Laboral (FIL) sem seu apoio e iniciativa, deveria elaborar incentivos através dos 

quais fará com que os funcionários alcancem essa sua real felicidade.  

Usando um pouco de lógica se pode reparar que a motivação vem do verbo Motivar, e 

que dentre outras coisas significa “despertar interesse por”. No caso desta pesquisa, o 

interesse é pelo trabalho. O interesse pelo trabalho pode e deve ser aumentado pelo incentivo 
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motivacional adotado pela organização, satisfazendo (saciando) assim, desejos relativos a 

motivação do próprio funcionário. Um sujeito satisfeito é um sujeito, segundo Aurélio (1988) 

“contente”. E contente é um dos sinônimos, de acordo com o mesmo autor, de “feliz”, ou seja, 

pode-se dizer que uma pessoa motivada vem a ser também uma pessoa feliz, ou mesmo a 

motivação traga a felicidade. 

Para reforçar esse pensamento temos teóricos que ajudam na compreensão. De acordo 

com Galvão (2013) “a felicidade quando impera no ambiente é um reflexo de 

contentamento, satisfação e dever cumprido por parte dos integrantes do grupo”. Para 

Assaife (2010) “se não houver satisfação, se não houver vontade, se não houver atitude, se 

não houver felicidade, não há motivação”. 

Por essa análise, venho a dizer que “o que motiva uma pessoa, por consequência 

poderá trazer a sua felicidade”. Por se tratar de uma felicidade relacionada ao trabalho, ficou 

resolvido chama-la de Felicidade Laboral.  

Já a referente expressão “interna”, do nosso indicador FIL, é ratificada através dos 

estudos do “sentido da vida”, principalmente o sentido do trabalho o qual nos dará as 

respostas para perguntas como: 

 Qual o “sentido da vida” no trabalho da pessoa? 

 Qual o sonho da pessoa em relação ao seu trabalho? 

Torna-se possível verificar que ambas as perguntas tem como foco a pessoa em si, ou 

seja, o foco está nos pensamentos e sentimentos individuais que vem de “dentro” do cidadão, 

em suma, nessas perguntas se buscam respostas que estejam guardadas no interior dos seres 

humanos, no mais profundo do seu ego, em âmbito unicamente pessoal e “egoísta”. Por todas 

essas questões, se ligar a Motivação Organizacional com o sentido do trabalho e acrescentar 

os sonhos únicos e pessoais do funcionário, é digno de crença que se consiga chegar no que 

esta sendo chamado de Felicidade Interna Laboral (FIL).  

 

2.9    RMSL (Real Motivação e Satisfação Laboral) 

  

Quando se fala de real motivação o foco está relacionado ao verdadeiro, ao individual, 

ou seja, tenta-se buscar com uma análise minuciosa de vários indicadores, quais os incentivos 

que realmente motivam os funcionários a trabalharem em uma determinada empresa. Duarte 

(1984, p.11) vai dizer que “não existe apenas uma realidade, mas sim, realidades, no plural... 
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O mundo se apresenta com uma nova face cada vez que mudamos nossa perspectiva sobre 

ele”, ou seja, bem parecido com a questão da motivação mudar de acordo com o tempo e de 

pessoa para pessoa, além disso, se torna real por que é única, do funcionário. O real encontra-

se também no sentido da vida, o mesmo traz o teor “realidade” como sendo único e se depara 

com a realidade única de cada indivíduo. Pode-se observar então que a realidade se apresenta 

de várias formas, assim tudo que o ser humano executa se torna real. Real seria talvez tudo 

que fosse possível construir através da idealização, realização e execução humana. Para 

Duarte (1984, 12) “Afinal toda construção humana, seja ciência, na arte, na filosofia ou na 

religião, trabalham com o real, ou tem nele o seu fundamento ou ponto de partida e de 

chegada. Trata-se em última análise, de se questionar o sentido da vida” Sentido esse que é 

questionado com os estudos de Frankl, por isso, talvez podendo ser classificada a motivação 

como real. Quando se fala de última analise, Sócrates quando vivo, buscava a “natureza ou 

realidade última do homem”, e segundo Cortez (2004) de acordo com Sócrates é que essa 

realidade vem da alma do ser humano, ou seja, se quando falado em “sentido da vida”, se está 

falando do “espiritual”, espiritual esse, que significa a essência do homem. De acordo com 

Santana (2008), para Platão: 

Segundo o filósofo, o homem vivencia duas espécies de realidade – a inteligível e a 

sensível. A primeira se refere à vida concreta, duradoura, não submetida a 

mudanças. A outra está ligada ao universo das percepções, de tudo que toca os 

sentidos, um real que sofre mutações e que reproduz neste plano efêmero as 

realidades permanentes da esfera inteligível. Este conceito é concebido como Teoria 

das Idéias ou Teoria das Formas 

 

Para observar o real temos que nos afastar do imaginário, se tem que entender o 

tempo, a passagem da vida, o futuro, o presente e o passado, se tem que ser passíveis de 

escolhas, pensamentos e sentimentos individuais pensados e não pensados, instintos, 

impulsões ou racionais, mas seres que tem noção do “real”. Claro que poderemos nos deparar 

com outra realidade no futuro, mas hoje o que é real pra gente é o que podemos pensar e 

executar, agir, falar sobre, demostrar conhecimento e informação, saber que aquilo de alguma 

maneira exista concreto ou abstratamente ele existe. Para Duarte (1984, p.17) “somente o 

homem pode dispor de uma certa ‘distância’ com relação ao mundo, interpretando-o e dando-

lhe sentidos diversos”. Como podemos ver o sentido do trabalho. 

O termo real vem mais para definir uma diferença entre a tradicional e a nova forma 

mais aprofundada de saber o que motiva os funcionários, e assim trazer sua felicidade. 
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E quando se fala de satisfação a relação é com a felicidade, pois é a partir da análise 

do resultado do questionário da Felicidade Interna Bruta (FIB)  (happycounts.org)  que se 

chega a satisfação do indivíduo em determinada dimensão. 

A Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL), dentre tantas coisas, nos trará 

respostas para perguntas como: 

 Qual o nível de satisfação dos funcionários e dos gerentes em relação a dimensão 

referente ao trabalho das dimensões da FIB? 

 O trabalho de uma pessoa só faz sentido por quê? 

 Quais os sonhos dentro e fora do ambiente de trabalho dos funcionários de uma 

determinada empresa? 

 Quais os incentivos que podem ser aplicados para atingir a Motivação 

Organizacional dos funcionários? 

 O que realmente faz feliz determinado funcionário dentro da própria organização 

em que trabalha? 

 Quais os valores das pessoas fora e dentro do trabalho das mesmas? 

Como no (DESENNHO 1), apresentado no início do trabalho, a Real Motivação e 

Satisfação Laboral (RMSL) é adquirida através da mescla do resultado de determinadas 

questões referente ao trabalho advinda do indicador de Felicidade Interna Bruta (FIB) e do 

resultado do indicador de Felicidade Interna Laboral (FIL). A FIB é adquirida através de 

questionários de pesquisas já validados e adotados por vários pesquisadores, principalmente 

estudiosos estrangeiros. Já a FIL é adquirida através da mescla do resultado da Motivação 

Organizacional e do sentido do trabalho do funcionário.  

A Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) expõe com aprofundamento e 

detalhes o que as constatações dos estudos das teorias e abordagens das motivações 

organizacionais, o que realmente vai motivar as pessoas ao trabalho, além de constatar 

também qual o grau de satisfação das mesmas com os seus afazeres laborais atuais. Através 

de vários estudos como o da Felicidade Interna Bruta (FIB) e agora da Felicidade Interna 

Laboral (FIL), estamos certo de conseguirmos chegar ao que o funcionário tem como 

motivação real para o trabalho, não apenas o que o mesmo diz ter, mas a partir dessas novas 

mesclas de indicadores, poderemos mesmo sem o respondente perceber, direta ou 

indiretamente, chegar ao ponto chave para atingir a sua real motivação e máxima satisfação 

no trabalho, ou seja, sua Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL). 
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A Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) foi uma idealização do autor deste 

trabalho. O Próprio observou que apenas usando os incentivos propostos através das 

abordagens e teorias tradicionais da Motivação Organizacional, talvez não se chegasse ao que 

realmente motiva um funcionário ao trabalho e por consequência, lhe traz um alto grau de 

satisfação no mesmo, pois antes de ser um funcionário, a pessoa em questão é um ser 

humano, e fora do seu ambiente de trabalho tem seus sonhos e objetivos, então foi pensado 

que se fosse diagnosticado o “além da Motivação Organizacional”, ou seja, o que faz 

realmente esse funcionário feliz dentro e fora de seu ambiente de trabalho e qual o “sentido da 

vida” do mesmo em ambas ocasiões, se alcançará o resultado do que realmente motiva um 

determinado funcionário a trabalhar em uma determinada empresa. 

A Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) não se apresenta como qualquer 

motivação já vista antes, não é adquirida através de qualquer incentivo, mas sim é o resultado 

da soma de todas as motivações, sentidos, sentimentos e felicidades que o ser humano tem ou 

busca ter em sua vida. Então os donos tem que ter cuidado na hora de elaborar um incentivo 

que consiga alcançar o que realmente motiva seu funcionário no trabalho e no final lhe tragam 

tal grau de satisfação desejada pelo mesmo. 

Na Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) é provável ter mais de uma 

dimensão que a caracterize para a elaboração de incentivos, buscando a motivação, felicidade 

e satisfação dos funcionários. 
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3. METODOLOGIA 

 

Esse ponto estará descrevendo quais os métodos utilizados na realização da pesquisa. 

Cooper e Schindler (2004) definem que a pesquisa em administração é como se fosse uma 

investigação sistemática que fornece informações para orientar as decisões empresariais. 

O presente trabalho se utilizou de um estudo de caso formalizado em dez micro e 

pequenos estabelecimentos comerciais na cidade de João Pessoa/ PB, validada pela aplicação 

de um questionário com todos e uma entrevista gravada com seis participante, estes foram 

aplicados parte via aparelhos eletrônicos, para a economia de folhas na impressão, usando 

assim um método mais limpo e sustentável, porém muitas vezes junto com um 

acompanhamento pessoal para a retirada de duvidas dos respondentes e uma análise de 

documento no qual foi observado a legalidade da empresa. Todo esse procedimento tem como 

foco a Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL), ou seja, a Felicidade Interna Laboral 

e Bruta dos funcionários que trabalham nas MPE’s comerciais avaliadas para sabermos sobre 

quais os incentivos motivacionais os funcionários dão preferencia na sua real motivação. 

No questionário foram utilizadas perguntas sobre motivação organizacional baseadas 

na escala ordinal e na escala de Libert, formuladas pelo próprio autor desse trabalho, 

mescladas com perguntas sobre o “sentido da vida” baseada na obra “Sentido de la vida” do 

professor espanhol Martínez Ortiz (2009) e um questionário relacionado ao FIB, baseado no 

questionário exibido no site (happycounts.org/ 2013).   

Segundo Gil (2008, p. 26) “Pode-se definir pesquisa como processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objeto fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediantes ao emprego de procedimentos científicos”.  

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

A pesquisa quanto a sua natureza tem a maior parte em caráter exploratório e 

descritivo, pois procura descobrir quais incentivos vão motivar as pessoas a trabalharem em 

uma MPE, além de descrever o perfil desses funcionários. “Os estudos exploratórios tendem a 

gerar estruturas soltas com o objetivo de descobrir futuras tarefas de pesquisa” (COOPER; 

SCHINDLER, 2003, P. 128). Para enriquecer esse conceito de pesquisa exploratória, Gil 

(2008, p. 27) argumenta que “As pesquisas exploratórias tem como principal finalidade 
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desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Esse estudo 

preliminar, como dito anteriormente, também adere ao conceito descritivo, pois tem como 

objetivo saber o que e quais as características das classes de empregados e empregadores das 

MPEs comerciais da cidade de João Pessoa/ PB em relação à Real Motivação e Satisfação 

Laboral (RMSL), para quem sabe incentivar no futuro a realização de um estudo mais 

aprofundado nessa diferenciação entre as classes e suas necessidades. Segundo Gil (2008) as 

pesquisas descritivas tem como objetivo principal a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Cooper 

e Schindler (2004, p. 31) também colaboram com esta afirmação ao dizer que “Um estudo 

descritivo tenta descobrir respostas para as perguntas quem, o que, quando, onde e, algumas 

vezes, como”. 

A pesquisa validou-se em uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. 

Qualitativa, pois os entrevistados puderam discorrer abertamente sobre alguns pontos 

questionados, para Cooper e Schindler (2003) a pesquisa qualitativa usa de diversas 

abordagens para a pesquisa exploratória, como as entrevistas detalhadas, a observação do 

participante e a analise de documentos.  E quantitativa, pois se baseará em uma analise 

quantitativa não probabilística, pois continha perguntas fechadas, inseridas num questionário 

pré-pronto tangido em percentualidade, já com a análise comparativa embasada na própria 

fundamentação teórica. 

A análise qualitativa será a análise mais usada neste trabalho, ela nos dará uma visão 

de como alguns donos de Micro e Pequenas Empresas pensam em relação à motivação 

organizacional e a Felicidade Interna Bruta (FIB). Assim como nas escolhas das respostas dos 

funcionários em geral, principalmente as resposta relacionadas ao novo indicador que tenta se 

instaurar no mercado, chamado por nós de Felicidade Interna Laboral (FIL). 

 Já a análise quantitativa desta pesquisa poderá nos dar uma ideia do que possa vir a ser 

uma tendência, ou seja, é um estudo preliminar sobre os resultados futuros desses indicadores 

relatados no trabalho aqui exposto visando a elaboração de outras pesquisas cientifica mais 

abrangentes – até podendo ser, uma extensão desta – mostrando com isso que esses novos 

indicadores – principalmente o de Felicidade Interna Laboral (FIL) – podem sim, serem 

usados para saber a real motivação, a felicidade e a mensuração da satisfação de um 
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determinado funcionário em seu ambiente de trabalho. Essa análise quantitativa nos trará 

respostas para perguntas como: 

 Quais os valores mais citados pelos donos e os funcionários das MPEs em geral? 

 Quantas vezes determinadas motivações organizacionais foram citadas pelos 

funcionários em geral? 

 Quais as citações de “sentido da vida” no trabalho foram mais citadas pelos 

funcionários? 

 Qual a média da satisfação desses funcionários em geral com o trabalho nessas 

MPEs pesquisadas? 

 Qual a maioria dos diagnósticos relacionados à Felicidade Interna Laboral (FIL) 

dos funcionários em geral? Podendo assim criar tendência de vertentes para esse 

novo indicador. 

 Quais as preferencias entre as dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) 

somente dos funcionários e em seguida de todos os entrevistados. 

 Qual a maioria dos incentivos motivacionais encontrados advindos da Real 

Motivação e Satisfação Laboral dos funcionários em geral? 

Pra finalizar esta pesquisa se apresenta uma analise estnometodologia, onde o autor irá 

expor suas experiências em MPEs, tanto como dono tanto quanto funcionário. 

 A etnometodologia neste trabalho se encaixa exatamente para acrescentar as 

respostas qualitativas uma maior força. Apesar de se basear em vários conceitos. De acordo 

com Guesser (2003, p.157) apud Coulon (1995a) de vários conceitos se pode destacar a 

“prática/ realização”, a “indicialidade”, a “reflexividade”, a “rentabilidade” e “noção de 

membro”. Neste trabalho serão usados três desses conceitos, são eles: a “prática/realização”, a 

“reflexividade” e a “rentabilidade”.  

 

3.2 Delineamentos para a investigação 

 

No delineamento de investigação, ou como preferir chamar, os métodos dessa 

pesquisa, foi utilizado um estudo de caso em dez Micro e Pequenas Empresas comerciais da 

cidade de João Pessoa/PB, gerando uma média de 11 empregados e 5 empregadores 

entrevistados, procurando atender os estabelecimentos em todos os pontos cardiais (norte, sul, 

leste e oeste) da cidade que foi realizada a pesquisa, para assim ter uma melhor visualização 
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do procedimento que poderá ser utilizado nas determinadas empresas sem excluir qualquer 

classe ou localidade.  

 

3.3 Técnicas para coleta de dados 

 

A coleta de dados dessa pesquisa social acadêmica foi realizada de três formas:  

A aplicação de um questionário qualitativo/ quantitativo, onde o mesmo é 

decodificado através de uma sequência de letras e números, que para os funcionário vem um 

forma de QMRSLF (Nº) e para os donos QRMSLG (Nº). Ou seja serão dois tipos de 

questionários em parte distintos, mas com o mesmo foco, um sendo aplicado para os donos e 

o outro para os funcionários em níveis mais baixos na hierarquia das MPEs pesquisadas, com 

isso tentando ao máximo falar a “língua” dos entrevistados, assim as questões poderão estar 

descritas de uma maneira mais formal ou informal do que a própria quando apresentada para 

outro entrevistado, já que de acordo com Günther, H. (2003, p.15) “Quanto ao vocabulário, é 

preciso pensar no nível educacional dos respondentes”. “Construir um questionário consiste 

basicamente em traduzir objetivos da pesquisa em questão específica” (GIL, 2008, p. 121).  O 

questionário começara com uma pergunta aberta sobre motivação para que o respondente 

possa discorrer da maneira que achar melhor, e com isso tentar com que o entrevistado se 

sinta mais a vontade, “Perguntas abertas servem no início da entrevista para estabelecer um 

clima receptivo entre o pesquisador e o respondente”.  (GÜNTHER, H. 2003, p.16). A parte 

do questionário que abrange o fator sócio econômico da pessoa será colocada ao fim do 

mesmo, exceto o nome do entrevistado, que de maneira informal será captado pelo 

pesquisador, e aí sim no final da pesquisa (na parte dos dados sócio-econômicos) o 

respondente irá colocar seu nome completo. Fazendo desta forma diferente da maioria dos 

questionários analisados para a formulação deste, entretanto baseado no conceito Gümther, H. 

(2003) que diz, que o erro mais comum dos pesquisadores é começar com as perguntas sócio- 

econômicas. “Perguntar o nome no inicio de uma entrevista pessoal pode facilitar trato 

interpessoal, mas sem registrá-lo, pode contradizer qualquer afirmação sobre o caráter 

confidencial da entrevista”. (GÜNTHER, H. 2003, p.14)  

Na pesquisa também foi utilizado uma entrevista gravada com seis participante 

relativa as perguntas de números um (1), dois (2), três (3), cinco (5) e vinte e dois (22) dos 

funcionários e de números dois (2), Três (3), seis (6), sete (7), oito (8) e nove (9) dos gestores, 
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para poder ter um maior esclarecimento sobre as mesmas. “Pode-se definir entrevista como a 

técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com 

o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação” (GIL, 2008, p. 109).  

E para finalizar a coleta dos dados, foi usada uma análise dos documentos, com 

objetivo de validação de algumas afirmações gerenciais, ou seja, para fins burocráticos, essa 

análise de acordo com o Gil (2008) vai possibilitar o conhecimento do passado da empresa, a 

investigação dos processos de mudança social e cultural, a obtenção de dados com menor 

custo e a obtenção de dados sem o constrangimento dos sujeitos. 

Os temas pesquisados bibliograficamente foram: as características das micro e 

pequenas empresas, valores, projeto de vida, “sentido da vida”, “sentido da vida” no trabalho, 

Felicidade Interna Bruta (FIB) e as teorias e abordagens motivacionais. A pesquisa também se 

utilizou de fontes secundárias de coleta de dados, “Estudo feito por terceiros, com seus 

próprios objetivos, representam dados secundários” (COOPER; SHINDLER, 2003 p. 132), 

como os dados do Sebrae, os dados da prefeitura e a análise de documentos da empresa. Ou 

seja, os dados secundários são aqueles dados já obtidos através de pesquisas realizadas antes 

para outros fins que não este, mas que podem ser aproveitadas para informações em outras 

pesquisas.  

Com a técnica de aplicação do questionário foi possível a coleta de dados primários, 

para saber qual a Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) dos trabalhadores das MPEs 

comerciais da cidade de João Pessoa/PB. Dados primários são dados específicos relacionados 

a uma determinada pesquisa, que na maioria das vezes não servirão para outros estudos.  

 

3.4 Ambiente de pesquisa 

 

O estudo foi realizado em dez Micro e Pequenas Empresas do ramo comercial, com 

sede estrutural na cidade de João Pessoa/ PB. As empresas objetos desse estudo, como já dito, 

foram Micro e Pequenas Empresas comerciais – de acordo com o SEBRAE – das mais 

variadas formações e foco, só tendo como pré-requisito, e já dito acima, a instalação de sua 

sede na cidade de João Pessoa/PB e ser uma MPE comercial. 

A seleção foi feita através do pensamento afirmado pelos teóricos, que as MPEs 

comerciais são a maioria e também estão em uma maior ascendência no Brasil, inclusive em 

João Pessoa/PB e foi buscado MPEs em bairros centrais da cidade. 
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3.5 Sujeitos e amostragem da Pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa serão compostos por empregados e empregadores das Micro e 

Pequenas Empresas pesquisadas, ou seja, donos e funcionários das organizações em questão. 

O tipo de amostragem foi não-probabilística, pois não deu tempo para pesquisar em 

um numero maior de empresas do que a quantidade que foi pesquisada (10 empresas), para ter 

um número grande comparado com a quantidade total das MPEs comerciais existentes na 

cidade, portanto, escolhido por conveniência, e assim alinhando o trabalho para o foco no 

qualitativo. 

 

3.6 Análise e Tratamento dos dados 

 

A análise e o tratamento dos dados serão feitos de duas formas. Uma das formas é a 

quantitativa, com análises gráficas, tabelas, análise de dados estatísticos e bibliográficos, para 

as perguntas “fechadas” (objetivas). A outra forma é a qualitativa, usada com perguntas 

“abertas” (subjetivas), que foi uma análise aprofundada de interpretação do texto, com o 

cruzamento das citações esboçadas na fundamentação teórica. Assim é pretendido chegar ao 

objetivo de mostrar aos gestores qual é a Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) de 

um funcionário para que o mesmo trabalhe em uma MPE comercial na cidade de João 

Pessoa/PB, direcionando seu foco para alinhar o objetivo organizacional para com o objetivo 

individual, assim, apoiando as partes envolvidas. Existem nesse trabalho sete vertentes sendo 

analisadas da seguinte maneira 

a) Na parte dos valores – É visto os níveis de cada valor específico do respondente, 

além de destacar o principal deles. Nesta etapa será analisada a “tabela inversa dos 

novos valores” pessoais e no trabalho, a qual irá nos mostrar a mensuração dos 

próprios e também qual dos seis tipos dos mesmos será o principal na escolha do 

determinado funcionário ou dono dessas MPEs pesquisadas. 

b) Na parte do “sentido da vida” – Agora neste ponto se foi analisado o “sentido da 

vida” no trabalho, ou simplesmente o “sentido do trabalho”, ou mesmo o que eu 

próprio gosto de chamar de “Logomenagement”, e também os sonhos em relação 

ao trabalho dos funcionários e dos donos das MPEs pesquisadas. 
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c) Principais incentivos motivacionais – Neste ponto será analisado o que o 

respondente descreveu abertamente e o que ele marcou no questionário objetivo o 

mesmo pergunta o que tem e o que o dono gostaria de ter para motivar seus 

funcionários. Em relação aos funcionários, perguntava-se abertamente nessa parte 

“o que motiva ou motivaria os mesmos a trabalharem em MPEs” e também a 

mesma pergunta só que em questões “fechadas”.   

d) Preferências da FIB – Essas preferências mostrarão tanto as opiniões dos 

funcionários quanto as dos donos, referente as mesmas, através de uma seleção 

onde o numero um seria a dimensão mais importante e o nove a menos importante, 

depois é colocado um sistema de ponto e assim se tem o resultado. 

e) FIL – A Felicidade Interna Laboral (FIL) como já dito neste trabalho é adquirida 

através da mescla dos incentivos motivacionais organizacional com o sentido do 

trabalho do funcionário que estiver em evidência na pesquisa e trará a real 

felicidade e a motivação dos funcionários no seu próprio ambiente laboral.  

f) RMSL – O quesito “Motivação” da Real MOTIVAÇÃO e Satisfação Laboral 

(RMSL) vem da Felicidade Interna Laboral (FIL) da pessoa e a satisfação do 

grau de satisfação advinda nas tabelas referente ao tema. Para se chegar a essa 

conclusão sobre a Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) dos funcionários 

das MPEs pesquisadas, se faz necessário analisar a parte do questionário da FIB – 

adquirido na (happycounts.org) – relacionada ao trabalho, que se encontram 

embutidas nas questões sobre a Felicidade Interna Bruta (FIB), que foram 

transcritas nos próprios questionários aplicados nas MPEs pesquisadas, visando 

saber a satisfação e a felicidade dos donos e dos funcionários das mesmas, 

principalmente nesse quesito (trabalho) na organização. O grau de satisfação 

relacionado ás dimensões da felicidade Interna Bruta (FIB) é validado através da 

análise de um questionário em inglês adquirido no site da (happyacounts.org), e 

bastante usado no exterior para medir essa vertente. Ao se aplicar os dados 

coletados no sistema adquirido no site para a resposta sobre o grau de satisfação da 

determinada pessoa em relação ás dimensões da FIB, é possível observar a 

quantidade de acessos a esse “transformador” de dados em informação, e até agora 

foi possível constatar que quase vinte mil (20.000) acessos já foram feitos para a 

coleta e análise de dados deste questionário. Dito mais outra vez, neste recurso se é 
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comparado o resultado da média dos respondentes do mesmo questionário no site 

com a de outros respondentes anteriores, e dos respondentes com a média dos 

respondentes dos Estados Unidos da América, que é de 50 pontos, ou seja, se o 

grau de satisfação do respondente na última coluna da tabela referente ao grau de 

satisfação ultrapassar o número 50, o mesmo estará mais satisfeito do que a media 

das pessoas dos Estados Unidos nas determinas dimensões da FIB, se for inferior 

estará menos satisfeito e se for igual, ambos estarão no mesmo nível de satisfação. 

g) Grau de satisfação – Nesse ponto é medido o grau de satisfação dos respondente 

em relação as nove dimensões da FIB e mais algumas outras vertentes, só que 

neste trabalho só é usado a relação com o trabalho e com a vida no geral, na 

extensão do mesmo é esperada a analise do Bem-estar e da Saúde. Na tabela 

referente a satisfação nós teremos a comparação da resposta dos funcionários desta 

pesquisa com os respondentes dos Estados Unidos e também todos os outros 

respondentes que acessaram o site (happycounts.org).   

Nessa pesquisa científica, a concentração está lucidada na dimensão da FIB 

relacionada ao trabalho. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DOS RESULTADOS 

  

 Os resultados desta pesquisa científica serão expostos através da análise das respostas 

dos questionários de espécie qualitativa e quantitativa elaborados visando os donos e os 

funcionários de MPEs comerciais. As entrevistas foram feitas num total de dez empresas 

destes portes, localizadas nas mais diversas regiões da cidade de João Pessoa/PB, porém 

sempre procurado focar nos maiores e principais bairros da mesma, como, Manaíra, Cristo 

Redentor, Centro, Bessa, Castelo Branco, dentre outros bairros centrais e turísticos.  

 

Mapa 1: Localizações das atuais e futuras empresas pesquisadas 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de J.P./ elaborado pelo autor 

 

Foi pensado em se fazer a pesquisa em mais MPEs comerciais localizadas em outros 

pontos da cidade de João Pessoa/PB como, por exemplo, Mangabeira, Bancários e Cabo 

Branco, mas as MPEs procuradas não devolveram seus respectivos questionários a tempo 

para a análise, sendo assim, esses locais , dentre outros como, Jaguaribe e Torre, já são 

esperados para a extensão desta pesquisa.  
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Nove dessas empresas são Micro Empresas e apenas uma é Pequena Empresa. A 

Pequena Empresa é formada por dois estabelecimentos, um no bairro do Cristo Redentor e 

outro no bairro de Manaíra. Ambos foram estudados e analisados separadamente, assim 

como, em conjunto. Em cinco das organizações analisadas (50%) os donos e funcionários 

responderam os questionários referentes aos mesmos e dois deles concordaram em dar 

entrevistas gravadas, já nas outras cinco (50%) organizações foram somente os funcionários 

(funcionários “alheios”) que responderam os questionários e/ou deram a entrevista.  

 A partir do ponto 4.3 terá início a exposição dos resultados através das pesquisas dos 

funcionários que não estão relacionados a alguma MPE que também seu dono tenha sido 

entrevistado, e após está exposição, será feita, no ponto subsequente (4.4), a avaliação das 

cinco outras MPEs por completo, ou seja, as MPEs que as entrevistas foram feitas com os 

donos e com os seus respectivos funcionários. A soma do resultado das respostas dos donos, 

só serão expostas e somadas com as demais, quando já estiver esclarecido o ponto sobre a 

etnometodologia. Ou seja somaremos as respostas dos valores e as preferências do indicador 

de Felicidade Interna Bruta (FIB). 

 

4.1 Análise Qualitativa  

 

 Esse tipo de análise como exclamada e contextualizada na metodologia será utilizada 

para saber exatamente as respostas relativas aos objetivos específicos deste trabalho.  Nessa 

analise não será comparada uma coisa com outra, mas sim constatado como de fato está sendo 

percorrido o caminho para a chegada da Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL), e 

principalmente como está se portando a conjuntura do indicador que está sendo formatado a 

partir deste trabalho e esta sendo chamando de Felicidade Interna Laboral (FIL).  

 

4.2 Análise quantitativa 

 

Nessa análise que já foi explicada, destaca-se pontos como, quantificar os valores 

citados pelos funcionários de todas as dez MPEs e os donos de cinco das próprias 

pesquisadas; 

 No ponto a seguir será apresentada as informações coletadas através dos questionários 

e das entrevistas feitas com os funcionários que não estão ligados a algum dono respondente 



 

58 

 

desse mesmo questionário, ou seja, funcionários que foram entrevistados, mas que seus 

respectivos donos não. Entretanto, após essa coletânea de cinco funcionários “não ligados” 

(“alheios”) a algum dono de alguma Micro ou Pequena Empresa, teremos as informações dos 

outros seis funcionários, porém estes atrelados a MPEs que os próprios donos também  

tenham respondido o questionário e/ou a entrevista gravada relativos a essa pesquisa. 

 

4.3 Funcionários “alheios” 

 

 Os funcionários alheios são os funcionários que foram entrevistados sem que seus 

patrões, ou seja, os próprios donos dos estabelecimentos em que eles trabalham também 

fossem entrevistados para que se pudesse fazer uma comparação entre as partes, mas essa 

etapa será utilizada para ver qualitativamente algumas respostas e quantitativamente algumas 

tendências de respostas desses funcionários em geral das MPEs pesquisadas. São cinco os 

funcionários relacionados neste ponto e seis as qualificações relativas que estão encontradas 

na metodologia. 

 

4.3.1 Funcionário QRMSLF: (01), vulgo Rô . 

 

 Esta funcionária é a única funcionária de um determinado “mercadinho de bairro” 

localizado no bairro do Cristo Redentor na cidade de João Pessoa/PB, que tem como nome 

fictício, “Mercado do bairro”. Esse mercadinho é uma Micro Empresa de acordo com os 

critérios adotados pelo Sebrae e possui além desta funcionária, o próprio dono no ambiente 

laboral. Esta mesma funcionária vem a ser uma mulher de 47 anos, residente do bairro do José 

Américo, que trabalha como caixa e tem o ensino médio completo como o seu máximo grau 

de escolaridade. A entrevista com essa funcionária foi realizada em sua casa e procedeu da 

seguinte maneira: ela lia a questão, eu lia a questão após a ela e a explicava, por conseguinte, 

a mesma respondia. Esse procedimento – escolhido pela própria entrevistada - é um 

procedimento demorado, porém foi a maneira usada que melhor deu para coletar as 

informações entre as formas usadas nas demais MPEs pesquisadas neste trabalho científico. 

Essa entrevista durou cerca de duas horas e foi relatado pela funcionária que questionário se 

encontrava “extensivo”, pois aplicado desta forma, ele, que já é cansativo de responder, fica 

realmente entediante. 
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 Abaixo pode-se verificar as respostas analisadas pelo autor da pesquisa sobre a 

funcionária em relação aos pontos abordados nesse trabalho científico. 

 

4.3.1.1  Valores Pessoais e no Trabalho 

 

 Os valores pessoais desta funcionária estão dispostos na tabela abaixo: 

 

Tabela 02: Valores pessoais (Rô) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009) 

 

Apresenta-se em destaque nesta tabela acima, que o valor pessoal mais importante 

para essa funcionária de Micro Empresa do ramo alimentício, orbita no que é chamado pelo 

professor espanhol Martínez Ortiz (2009) de valor sagrado. 

Na tabela a seguir é de fácil averiguação os valores relacionados ao trabalho desta 

funcionária em questão. 

  

Tabela 03: Valores no trabalho (Rô) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009)  
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Observando esta tabela acima, é possível destacar que o principal valor para esta 

funcionária de Micro Empresa alimentícia está relacionado com o valor sensível. 

   

4.3.1.2  “Sentido da vida” no trabalho 

 

 O “sentido da vida” no trabalho desta funcionária gira em torno do “trabalhar para no 

futuro ter mais conforto”.  E no decorrer da coleta de dados, foi possível verificar que a 

própria funcionária tem certa tendência para a ideia de que segundo suas próprias palavras, só 

faz sentido sua vida no trabalho, “se o lugar atual onde eu trabalho crescer e eu crescer 

junto”. 

 

4.3.1.3  Principais incentivos motivacionais 

 

 Quando perguntada na questão “aberta” sobre “o que motiva ou motivaria a própria a 

trabalhar em uma Micro ou Pequena Empresa”, a mesma veio a responder com suas próprias 

palavras que é por que “eu gosto de trabalhar com o comércio, trabalhar com o povo, a 

interatividade com o povo”. É possível ver que esta resposta está relacionada com o nível 

social da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

Quando pedido para esta funcionária para selecionar em ordem os principais 

incentivos motivacionais já pré estabelecidos no questionário apresentado para a coleta dos 

dados, a mesma relatou a sequência exposta a seguir: 

1º - Ter certeza de receber o salário certo e no dia correto;  

2º - Plano de Saúde;  

3º - Cesta básica;  

4º - Transporte e alimentação; e  

5º Segurança de um emprego estável.  

Com análise da sequência desses incentivos motivacionais citados acima, foi possível 

constatar que há uma enorme preocupação dessa funcionária com os dois primeiros níveis da 

pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, principalmente com o nível 

fisiológico, que se destaca com 60% da preocupação voltada para ele, e 40% voltada para o 

nível de segurança. 
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4.3.1.4  Preferências da FIB 

  

 A sequência de importância e preferências entre as dimensões da Felicidade Interna 

Bruta (FIB), selecionada por esta funcionária se encontra disposta logo abaixo: 

  

Tabela 04: Preferência FIB (Rô) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Saúde 6º Interação com a comunidade 

2º Bem estar psicológico 7º Bom uso do tempo 

3º Padrão de vida econômico 8º Cultura 

4º Educação 9º Governança 

5º Meio Ambiente     
Fonte: Pesquisa atual 

 

O que foi possível verificar aqui é que a principal dimensão em grau de importância 

para esta funcionária, assim como na maioria das respostas das perguntas “fechadas” sobre os 

incentivos motivacionais organizacionais estão relacionados com o nível fisiológico da 

pirâmide da teoria Hierarquia das Necessidades de Maslow.  

  

4.3.1.5  Felicidade Interna Laboral (FIL) 

   

A Felicidade Interna Laboral (FIL) dessa pessoa foi constatada, ao analisar as 

respostas das vertentes acima, que virá através de uma interatividade com o “povo” que a 

garanta um retorno e um crescimento para atingir o objetivo de um futuro com mais 

conforto relacionado aos fatores fisiológicos da vida do ser humano. Ou seja, de acordo 

com essa análise, a FIL virá através dos seguintes incentivos laborais: 

 Interatividade com o cliente; 

 Perspectiva de um futuro com conforto;  

 Crescimento com a empresa; e 

 Fatores fisiológicos como, alimentação, transporte e saúde 
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4.3.1.6  Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) 

 

A satisfação desta funcionária em relação a sua satisfação global com a vida e a 

satisfação com o trabalho está organizada na pequena tabela a seguir: 

 

Tabela 05: Grau de satisfação do trabalhador 

Domínio 
O Índice de Raw (grau de 

satisfação) 
Média de Todas as 

pesquisas 
E.U.A 
(50) 

Satisfação global 
com a vida 

66 68 49 

Trabalhar 70 60 61 

   Fonte: adaptado de http://happycounts.org/survey/GNH  

 

 É possível observar na tabela acima que mesmo que a satisfação global com a vida, na 

perspectiva dessa funcionária, esteja em torno de 66 pontos para um total de 100, ou seja, 

66% de satisfação já média da satisfação no trabalho se encontra em 70 pontos para 100, ou 

seja, 70% de satisfação, podendo assim dizer que essa funcionária se encontra satisfeita com 

o seu trabalho de acordo com o questionário FIB e a interpretação do autor. 

Já o quesito “Motivação” da Real MOTIVAÇÃO e Satisfação Laboral (RMSL) vem 

da Felicidade Interna Laboral (FIL) da pessoa, que justamente para essa funcionária seria 

ter uma grande “interatividade com o povo que a garanta um retorno e crescimento para 

atingir o objetivo de um futuro com mais conforto relacionado com os fatores fisiológico da 

vida do ser humano e saciando-os”. 

 

4.3.2 Funcionária QRMSLF: (08), vulgo Herói. 

 

Este funcionário é um dos três funcionários de um estabelecimento de venda de 

materiais para construção, que foi chamado de “Gruta materiais de construção” localizado no 

bairro do Grotão na cidade de João Pessoa/PB. Esse estabelecimento é uma Micro Empresa 

de acordo com os critérios adotados pelo Sebrae. Este mesmo funcionário vem a ser um rapaz 

de 26 anos, residente do bairro dos funcionários, que trabalha como caixa e auxiliar 

administrativo, e tem o ensino superior completo como o seu máximo grau de escolaridade. A 

entrevista com o mesmo foi realizada via internet. 
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 Abaixo pode-se verificar as respostas analisadas pelo autor da pesquisa sobre o 

funcionário em relação aos pontos abordados no mesmo trabalho científico. 

 

4.3.2.1  Valores Pessoais e no Trabalho 

 

 Os valores pessoais deste funcionário estão dispostos na tabela abaixo: 

 

Tabela 06:Valores Pessoais (Herói) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009)  

 

É possível verificar nesta tabela acima que mesmo apesar dos valores intelectuais, 

éticos e sagrados estarem praticamente no mesmo nível, o valor intelectual sobressai sobre os 

mesmo, por poucos pontos, que podemos ver descritos no rascunho do questionário.  

 Agora de acordo com o mesmo questionário será averiguado os valores relacionados 

ao trabalho deste funcionário em questão. 

 

Tabela 07: Valores no trabalho (Herói). 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009) 
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Observando esta tabela acima é visível que quando este funcionário cita os valores no 

trabalho, ele segue quase a mesma sequência dos valores pessoais, exceto com a retirada do 

valor sagrado entre as primeiras posições. Mas mais uma vez o valor intelectual fica a frente 

do valor ético, quando averiguado minunciosamente. 

   

4.3.2.2  “Sentido da vida” no trabalho 

 

 O Logomanegement deste funcionário gira em torno do ato dele “se sentir feliz com o 

que esteja fazendo e possa ajudar os outros”, ou seja, pontos relacionados com o nível da 

auto realização e com o nível social da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades.   

 

4.3.2.3  Principais incentivos motivacionais 

 

 Quando perguntado na questão subjetiva sobre “o que motiva ou motivaria o 

determinado funcionário para trabalhar em uma Micro ou Pequena Empresa”, o mesmo veio a 

responder com suas próprias palavras que é por causa da “distância da residência, salário e 

bem estar pessoal”. É possível ver que esta resposta está relacionada com vários níveis da 

pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

Quando pedido para este mesmo funcionário questionado para selecionar em ordem os 

cinco principais incentivos motivacionais já pré estabelecidos no questionário, não sei se por 

falta de atenção ou mesmo de coesão e coerência do texto elaborado pelo autor, o mesmo 

relatou apenas três na sequência exposta a seguir: 

1º - Reconhecimento;  

2º - Poder crescer na empresa através do seu próprio esforço;  

3º - Significado e identificação com a tarefa 

Com análise da sequência desses incentivos motivacionais acima, se pode constatar 

que há uma enorme preocupação desse funcionário com o nível da auto realização da 

pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, onde dois dos três quesitos 

(66,6%) se referem ao mesmo nível. 
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4.3.2.4  Preferências da FIB 

  

 A sequência de importância e preferências entre as dimensões da Felicidade Interna 

Bruta (FIB), selecionada por este funcionário se encontra sequenciada na tabela a seguir: 

 

Tabela 08: Preferência FIB (Herói) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Saúde 6º Bom uso do tempo 

2º Educação 7º Governança 

3º Bem estar psicológico 8º Meio ambiente 

4º Cultura 9º Interação com a comunidade 

5º Padrão de vida econômico     
Fonte: Pesquisa atual 

 

O que é possível verificar aqui é que, a principal dimensão em grau de importância 

para este funcionário está relacionada com o nível fisiológico da pirâmide da teoria da 

Hierarquia das Necessidades de Maslow, diferente do contexto encontrado no sentido do 

trabalho do mesmo, onde o próprio se refere muito ao social, mas nessa sequência das 

dimensões da FIB, acima, a preocupação social ficou em último lugar com referência ao grau 

de importância. É possível observar também que o meio ambiente – mesmo esse funcionário 

sendo uma pessoa com o ensino superior completo – está em penúltimo lugar de acordo com 

o grau de importância para o próprio. Outro destaque vai para o padrão de vida econômico, 

este se encontra exatamente na parte central da sequência, ou seja, na visão do autor nem tão 

importante, nem desprezível para este mesmo funcionário.  

 

4.3.2.5  Felicidade Interna Laboral (FIL) 

 

 A Felicidade Interna Laboral (FIL) dessa pessoa foi constatada, ao serem analisadas 

as respostas das vertentes destacadas acima, que virá através da proximidade com a 

residência e dos incentivos sociais como, reconhecimento que o faça subir na empresa, 

assim deixando o mesmo feliz e satisfeito com o que faz. Ou seja, temos como incentivos 

para adquirir a FIL os seguintes pontos abaixo: 
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 Proximidade da residência; 

 Reconhecimento que o faça subir de cargo na empresa; 

 Bem estar pessoal;  

 Se sentir bem no que faz; e 

 Ajudar o próximo. 

 

4.3.2.6  Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) 

 

A satisfação deste funcionário em relação a sua satisfação global com a vida e a 

satisfação com o trabalho está organizada na pequena tabela a seguir: 

 

Tabela 09: Grau de satisfação (Herói) 

Domínio 
O Índice de Raw 
(grau de satisf.) 

Todas as Pesquisas 
média Takers 

Respondentes dos 
E.U.A 

Satisfação global 
com a vida 

73 68 59 

Trabalhar  62 59 50 

    Fonte: Adaptado de http://happycounts.org/survey/GNH  

 

 É possível observar na tabela acima que a média da satisfação global com a vida, na 

perspectiva desse funcionário, está em torno de 73 pontos para um total de 100, ou seja, 73% 

de satisfação. Quanto à média da satisfação no trabalho só se encontra com 62 pontos para um 

total de 100, ou seja, 62% de satisfação. Com isso é possível dizer que esse funcionário se 

encontra um pouco satisfeito com o seu trabalho de acordo com o questionário FIB e com a 

interpretação do autor. 

Já o quesito “Motivação” da Real MOTIVAÇÃO e Satisfação Laboral (RMSL) vem 

da Felicidade Interna Laboral (FIL) da pessoa, que justamente para esse funcionário seria 

“ter reconhecimento no ambiente de trabalho que lhe traga a felicidade”. 

 

4.3.3 Funcionário QRMSLF: (05), vulgo Gouveia. 

 

 Esta funcionária é uma das quatro funcionárias existentes em um determinado 

estabelecimento de vendas de alimentos localizado no bairro do Centro, na cidade de João 

http://happycounts.org/survey/GNH/finish
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Pessoa/PB, estabelecimento este que foi “batizado” com o nome fictício de “Coma bem”. 

Esse estabelecimento é uma Micro Empresa de acordo com os critérios adotados pelo Sebrae 

e possui além destas quatro funcionárias o próprio dono no ambiente laboral. Esta mesma 

funcionária vem a ser uma moça de 24 anos, residente do bairro do Cristo Redentor, que 

trabalha como atendente e tem o ensino superior completo como sua formação escolar. A 

entrevista com a mesma foi feita via internet. 

 Abaixo se pode verificar as respostas analisadas pelo autor da pesquisa sobre a 

funcionária em relação aos pontos abordados nesse trabalho científico. 

 

4.3.3.1  Valores Pessoais e no Trabalho 

 

 Os valores pessoais desta funcionária estão dispostos na tabela abaixo: 

 

Tabela 10: Valores pessoais (Gouveia) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009)  

 

Mesmo que aparentemente só apareça o valor estético como um valor diferente em 

grau de importância em relação aos outros, nos detalhes do questionário da pesquisa ficou 

comprovado, por uma diferença de apenas um ponto que o valor ligado aos valores éticos se 

destaca em meio aos demais valores.  

 Agora de acordo com o mesmo questionário, irá ser averiguado os valores 

relacionados ao trabalho desta funcionária em questão. 
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Tabela 11: Valores no trabalho (Gouveia) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009) 

 

Nesta tabela relacionada ao trabalho, é possível observar um empate técnico em 

relação ao grau de preferência entre os valores intelectuais e éticos desta funcionária, mas ao 

analisar a fundo essa pesquisa pelos questionários aplicados, foi constatado que os valores 

intelectuais se destacam com três pontos a frente dos valores éticos. 

   

4.3.3.2  “Sentido da vida” no trabalho 

 

 Através da análise das respostas do questionário desta funcionária, se foi possível 

constatar que o “sentido da vida” no trabalho da mesma gira em torno do “seu crescimento 

na empresa através do reconhecimento, assim trazendo sua auto realização”, ou seja, 

crescer na empresa através do seu próprio esforço.  É possível destacar que o “sentido da 

vida” no trabalho se encontra atrelado ao nível da estima e da auto realização que estão 

dispostos na pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

 

4.3.3.3  Principais incentivos motivacionais 

 

 Quando perguntada na questão “aberta” sobre “o que motiva ou motivaria a 

determinada funcionária para trabalhar em uma Micro ou Pequena empresa”, a mesma veio a 

responder com suas próprias palavras que é por causa do “fator de podermos nos impor mais 

no trabalho e a chance de adquirir experiência”. É possível ver que esta resposta está 

relacionada com o nível da estima da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades. 

Quando pedida para a mesma funcionária que selecionasse em ordem os cinco 

principais incentivos motivacionais já pré estabelecidos no questionário da pesquisa, talvez 
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por uma má interpretação da mesma ou até mesmo uma má coesão e/ou coerência da 

formulação da pergunta pelo autor, a respondente relatou apenas três na sequência exposta a 

seguir: 

1º - Significado com a tarefa/ gostar do que faz; 

2º - Poder crescer na empresa através do próprio esforço;  

3º - Ajuda escolar para compra de materiais. 

Com análise da sequência desses incentivos motivacionais acima, se pode constatar 

que há preocupações dessa funcionária com o nível social (33,3%), de estima (33,3%) e da 

auto realização (33,3%) da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

 

4.3.3.4  Preferências da FIB 

  

 A sequência de importância e preferência entre as dimensões da Felicidade Interna 

Bruta (FIB) - usadas neste questionário - selecionada por esta funcionária se encontra disposta 

na tabela logo aqui abaixo: 

 

Tabela 12: Preferencias FIB (Gouveia) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Bem estar psicológico 6º Meio ambiente 

2º Padrão de vida econômico 7º Bom uso do temo 

3º Saúde 8º Interação com a comunidade 

4º Educação 9º Governança 

5º Cultura     
Fonte: Pesquisa atual 

 

O que se verifica aqui é que a principal dimensão em grau de importância para esta 

funcionária está no seu “Bem estar psicológico”, não sendo este relacionado com apenas um 

nível da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, mas sim com todos ou 

quase todos eles. Além disso, a importância dada por esta entrevistada para o Padrão de vida 

econômico vem logo em seguida do Bem estar psicológico, porém o meio ambiente continua 

crítico no grau de importância para os funcionários em geral, inclusive para esta, onde o 

mesmo se encontra em sexto lugar.   



 

70 

 

 A seguir se tem a análise da FIL desta funcionária. 

 

4.3.3.5  Felicidade Interna Laboral (FIL) 

   

A Felicidade Interna Laboral (FIL) dessa funcionária foi constatada, ao se analisar 

as respostas das vertentes acima, e tende a vir através de uma “maior autonomia, 

crescimento na empresa com seu próprio esforço, por consequência, adquirir experiência e 

se auto realizar”. Ou seja, de acordo com essa análise, a FIL virá através dos seguintes 

incentivos no trabalho: 

 Autonomia para se impor; 

 Crescimento na empresa com seu próprio esforço;  

 Adquirir experiência; e 

 Auto realização/ Significado com a tarefa/ Gostar do que faz 

 

4.3.3.6  Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) do funcionário 

 

A satisfação desta funcionária em relação a sua satisfação global com a vida e a 

satisfação com o trabalho está organizada na pequena tabela a seguir: 

 

Tabela 13: Grau de satisfação (Gouveia) 

Domínio 
O Índice de Raw 

(grau de sati.) 
Todos Pesquisa 

média Takers 
O Índice 

Normalizado (E.U.A) 

Satisfação global 
com a vida 

86 68 79 

Trabalhar  50 59 40 

   Fonte: Adaptado de http://happycounts.org/survey/GNH  

 

 É observado na tabela acima que a satisfação global com a vida, na perspectiva dessa 

funcionária, está em torno de 86 pontos para um total possível de 100, ou seja, 86% de 

satisfação com o trabalho atual. Já a média da satisfação no trabalho desta funcionária se 

encontra no patamar de 50 pontos para um total de 100, ou seja, 50% de satisfação com o 

trabalho atual. Com isso, se pode dizer que essa funcionária se encontra nem satisfeita nem 

http://happycounts.org/survey/GNH/finish
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insatisfeita com o seu trabalho de acordo com essa medição e a interpretação do autor deste 

trabalho científico. 

Já o quesito “Motivação” da Real MOTIVAÇÃO e Satisfação Laboral (RMSL) vem 

da Felicidade Interna Laboral (FIL) da pessoa, que justamente para essa funcionária seria 

ter uma “maior autonomia e crescimento na empresa com seu próprio esforço, adquirindo 

experiência, assim se auto realizando”. 

 

4.3.4 Funcionário QRMSLF: (10), vulgo Coimbra. 

 

Este funcionário é um dos cinco funcionários de uma panificadora, que recebeu o 

nome de “kemke pão”, localizada no bairro do Miramar na cidade de João Pessoa /PB. Esse 

estabelecimento é uma Micro Empresa de acordo com os critérios adotados pelo Sebrae. Este 

mesmo funcionário vem a ser um rapaz de 24 anos, residente do Bairro dos Estados, que 

trabalha como caixa e tem o ensino superior completo como sua formação acadêmica. A 

entrevista com esse funcionário foi realizada via internet. 

 Abaixo é possível verificar as respostas analisadas pelo autor da pesquisa sobre o 

funcionário em relação aos pontos abordados nesse trabalho científico. 

 

4.3.4.1  Valores Pessoais e no Trabalho 

  

  Os valores pessoais estão dispostos na tabela a seguir: 

 

Tabela 14: Valores pessoais (Coimbra) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009)  

 



 

72 

 

É possível ver nesta tabela acima que o valor pessoal mais importante para esse 

funcionário de uma Micro Empresa do ramo alimentício, indica para o que o professor 

espanhol Martínez Ortiz (2009) chama de valor ético. 

 Agora de acordo com o mesmo questionário, se pode averiguar os valores 

relacionados ao trabalho deste funcionário em questão. 

 

Tabela 15: Valor no trabalho (Coimbra) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009)  

 

Na tabela acima, é fato constatar que os valores sensíveis e intelectuais estão em 

estado de igualdade, mas ao averiguar nos dados do questionário que não foram precisos 

serem postados no trabalho original, fica claro uma igualdade de nove pontos entre as partes, 

com isso dando para constatar que o mesmo não tem um valor prioritário, e sim, dois.  

   

4.3.4.2  “Sentido da vida” no trabalho 

 

 O “sentido da vida” no trabalho deste funcionário gira em torno do pensamento dele 

em “realizar seus objetivos e metas”. Em uma pesquisa futura de aprofundamento pode-se 

constatar quais são esses objetivos e metas. Mas se for conectado este sentido do trabalho 

com os níveis da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, pode-se ver 

que este incentivo se encontra no topo, ou seja, no nível da auto realização. 

 

4.3.4.3  Principais incentivos motivacionais 

 

 Quando perguntado na questão subjetiva sobre “o que motiva ou motivaria o 

determinado funcionário para trabalhar em uma Micro ou Pequena empresa”, o mesmo veio a 
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responder com suas próprias palavras que é por causa da “oportunidade de trabalhar e 

conhecer varias áreas”, essa “oportunidade de trabalhar”, foi interpretada pelo autor desta 

pesquisa como, uma maior facilidade para se conseguir um emprego. É possível ver que esta 

resposta também está relacionada com o nível da auto realização da pirâmide da teoria da 

Hierarquia das Necessidades de Maslow assim como com seu nível de segurança, ou seja, o 

funcionário procura dentre outra coisa, adquirir conhecimento e ter um trabalho. 

Quando pedido para este mesmo funcionário questionado para selecionar em ordem os 

principais cinco incentivos motivacionais já pré estabelecidos no questionário, não sei se por 

falta de atenção do respondente ou mesmo de coesão e/ou coerência do texto, o próprio 

relatou a sequência exposta a seguir: 

1º - Significado e identificação com a tarefa;  

2º - variedade das funções; e  

3º - Trabalho em equipe. 

Com análise da sequência desses incentivos motivacionais acima, pode-se constatar 

que há uma maior preocupação (66%) desse funcionário com o nível da auto realização, visto 

nos quesitos 1º e 2º, mas também existem vestígios do nível social (33,3%) da pirâmide da 

teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, visto no quesito 3º. 

 

4.3.4.4  Preferências da FIB 

  

 A sequência de importância e preferências entre as dimensões da Felicidade Interna 

Bruta (FIB), selecionado por este funcionário se encontra disposta na tabela logo aqui abaixo: 

 

Tabela 16: Preferências FIB (Coimbra) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Saúde 6º Meio ambiente 

2º Bem estar psicológico 7º Cultura 

3º Bom uso do tempo 8º Governança  

4º Padrão de vida econômico 9º Interação com a comunidade 

5º Educação     
Fonte: Pesquisa atual 
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O que é possível verificar é que a principal dimensão em grau de importância para este 

funcionário, esta relacionado com o nível fisiológico da pirâmide da teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Maslow, diferente do contexto do próprio respondente, destacado no 

“sentido da vida” no trabalho deste funcionário, onde o mesmo faz referência a auto 

realização. Pode-se observar também que o meio ambiente, encontra-se em sexto lugar no 

grau de sua importância, e que o padrão de vida econômico vem em quarto lugar nesse 

mesmo contexto. 

  

4.3.4.5  Felicidade Interna Laboral (FIL) 

  

A Felicidade Interna Laboral (FIL) dessa pessoa, então, foi constatada, ao analisar 

as respostas das vertentes acima, que virá através da “oportunidade de trabalhar e conhecer 

várias áreas, trazendo assim a oportunidade da realização dos seus objetivos e metas”.  Ou 

seja, os incentivos que trarão a FIL deste funcionário são: 

 Oportunidade de conseguir um trabalho mais facilmente; 

 Adquirir conhecimento em várias áreas; 

 

4.3.4.6  Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) 

 

A satisfação deste funcionário em relação a sua satisfação global com a vida e a 

satisfação com o trabalho está organizada na pequena tabela a seguir: 

 

Tabela 17: Grau de satisfação (Coimbra) 

Domínio 
O Índice de Raw (Gº 

satisfação) 
Todos Pesquisa 

média Takers 
O Índice 

Normalizado (EUA) 

Satisfação global 
com a vida 

63 68 47 

Trabalhar  66 59 55 

   Fonte: Adaptado de http://happycounts.org/survey/GNH  

  

É possível observar na tabela acima que mesmo que a satisfação global com a vida, na 

perspectiva desse funcionário, esteja em torno de 63 pontos para um total de 100, ou seja, 

63% de satisfação. E a média da satisfação no trabalho se encontra bem próxima da satisfação 

http://happycounts.org/survey/GNH/finish
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global, mas um pouco mais acima, 66 pontos para um total de 100 possíveis, ou seja, 66% de 

satisfação. Com isso, é possível dizer que esse funcionário se encontra um pouco satisfeito 

com o seu trabalho de acordo com a medição referida ao questionário da FIB e a interpretação 

do autor deste trabalho. 

Já o quesito “Motivação” da Real MOTIVAÇÃO e Satisfação Laboral (RMSL) vem 

da Felicidade Interna Laboral (FIL) da pessoa, que justamente para esse funcionário seria 

“adquirir conhecimento em várias áreas”. 

 

4.3.5 Funcionária QRMSLF: (11), vulgo Pinha. 

 

 Esta funcionária é uma das três funcionários de uma determinada Papelaria, localizada 

no bairro do Bessa na cidade de João Pessoa/PB. Essa organização ganhou o nome fictício de 

“Papel Marche”, e é uma Micro Empresa de acordo com os critérios adotados pelo Sebrae. 

Possui além destes três funcionários os dois donos/sócios trabalhando no ambiente laboral. 

Esta mesma funcionária vem a ser uma moça de 24 anos, residente do bairro do Bessa, que 

trabalha como atendente e tem o ensino superior incompleto na sua formação acadêmica. A 

entrevista com essa funcionária foi feita via internet. 

 Abaixo é possível verificar as respostas analisadas pelo autor da pesquisa sobre a 

funcionária em relação aos pontos abordados em todo esse trabalho científico. 

 

4.3.5.1  Valores Pessoais e no Trabalho 

 

 Os valores pessoais desta funcionária estão dispostos na tabela abaixo: 

 

Tabela 18: Valores pessoais (Pinha) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009)  
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É possível verificar nesta tabela acima que o valor pessoal mais importante para essa 

funcionária de uma Micro Empresa do ramo de papelaria, orbita no que é chamado pelo 

professor espanhol Martínez Ortiz (2009) de valor ético.   

 Agora de acordo com o mesmo questionário será averiguado os valores relacionados 

ao trabalho desta funcionária que se encontra em evidência. 

 

Tabela 19: Valor no trabalho (Pinha) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009)  

 

Observando esta tabela logo acima, é possível destacar que o principal valor no 

trabalho para esta funcionária está relacionado com o valor vital que, segundo o professor 

espanhol Martínez Ortiz (2009), está relacionado com a saúde, os sentimentos e os bens 

econômicos. 

   

4.3.5.2  “Sentido da vida” no trabalho 

 

 Através da análise das respostas do questionário, se foi possível constatar que o 

“sentido da vida” no trabalho desta funcionária gira em torno do que ela mesma diz: “Eu fizer 

o que gosto e ganhar o que acho justo”.  Foi também possível observar que o sentido do 

trabalho se encontra atrelado ao nível da auto realização da pirâmide da teoria da Hierarquia 

das Necessidades de Maslow. 
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4.3.5.3  Principais incentivos motivacionais 

 

 Quando perguntada na questão “aberta” sobre “o que motiva ou motivaria a 

determinada funcionária para trabalhar em uma Micro ou Pequena Empresa”, a mesma veio a 

responder com suas próprias palavras que é por causa da “chance de me tornar sócia”. Foi 

possível ver que esta resposta está relacionada também com o nível da auto realização da 

pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, mas em uma pesquisa de 

aprofundamento poderá ser possível a analise melhor do “por que” dela querer se tornar sócia, 

ou seja, qual o pensamento que tem por trás desse desejo? 

Quando pedido para esta funcionária questionada selecionar em ordem de maior para o 

menor em grau de importância os cinco principais incentivos motivacionais já pré 

estabelecidos no questionário aplicado, a mesma relatou – por desatenção da própria ou 

mesmo coerência e/ou coesão do texto elaborado pelo autor deste trabalho – a sequência 

exposta a seguir: 

1º - Plano de Saúde; 

2º - Ter chance de alcançar o seu limite;  

3º - Utilização de tarefas desafiadoras. 

Com a análise da sequência desses incentivos motivacionais acima, foi possível 

constatar que há uma enorme preocupação dessa funcionária com o nível da auto realização 

da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, mas não deixando de lado a 

preocupação com os fatores fisiológicos da mesma pirâmide, como por exemplo, a própria 

saúde. 

 

4.3.5.4  Preferências da FIB 

  

 A sequência de importância e preferências entre as dimensões da Felicidade Interna 

Bruta (FIB), selecionada por esta funcionária encontra-se exposta na tabela logo abaixo: 
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Tabela 20: Preferências FIB (Pinha) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Saúde 6º Governança 

2º Bem estar psicológico 7º Cultura 

3º Educação 8º Meio ambiente 

4º Padrão de vida econômico 9º Interação com a comunidade 

5º Bom uso do tempo     
Fonte: Pesquisa atual 

 

O que foi verificado na tabela acima é que a principal dimensão relacionada a FIB em 

grau de importância para esta funcionária é a saúde, que se encontra totalmente relacionada 

com o nível fisiológico, da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. Se 

faz possível ver também que o padrão de vida econômico, que é a dimensão mais aproximada 

do laboral, vem em quarto lugar, e mais uma vez, pra mais um funcionário, o meio ambiente 

só aparece na segunda metade das posições (oitavo lugar). 

  

4.3.5.5  Felicidade Interna Laboral (FIL) 

   

A Felicidade Interna Laboral (FIL) dessa respondente foi constatada ao analisar as 

respostas das vertentes acima, e provavelmente virá através da “possibilidade de se tornar 

sócia e com isso receber uma remuneração justa fazendo o que gosta”. Ou seja, de acordo 

com essa análise a FIL, a própria virá através dos seguintes incentivos laborais: 

 Possibilidade de se tornar sócia; 

 Receber uma remuneração justa; e 

 Fazer o que gosta. 

 

4.3.5.6  Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) 

 

A satisfação desta funcionária em relação a sua satisfação global com a vida e a 

satisfação com o trabalho está organizada na pequena tabela a seguir: 
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Tabela 21: Grau de satisfação (Pinha) 

Domínio 
O Índice de Raw (Gº 

satisfação) 
Todos Pesquisa 

média Takers 
O Índice 

Normalizado (EUA) 

Satisfação global 
com a vida 

66 68 49 

Trabalhar  50 59 40 

   Fonte: Adaptado de http://happycounts.org/survey/GNH  

  

É visível nos dados da tabela acima que a satisfação global com a vida, na perspectiva 

dessa funcionária, esta apontando para 66 pontos num total 100 possíveis, ou seja, 66% de 

satisfação. A média desta mesma funcionária para a satisfação no trabalho se encontra em 50 

pontos para 100, ou seja, 50% de satisfação. Com isso, é possível dizer que essa funcionária 

se encontra nem satisfeita, nem insatisfeita com o seu trabalho de acordo com essa medição 

relacionada ao questionário da FIB e a interpretação do autor desta pesquisa. 

Já como dito anteriormente, o quesito “Motivação” da Real MOTIVAÇÃO e 

Satisfação Laboral (RMSL) vem do indicador de Felicidade Interna Laboral (FIL) da 

pessoa, que justamente para essa funcionária seria ter uma “possibilidade de se tornar sócia e 

com isso receber uma remuneração justa fazendo o que gosta”. 

 

4.4 Donos e Funcionários  

 

Essa parte é destacada para os donos que juntos com seus funcionários foram 

entrevistados nas MPEs comerciais deste trabalho científico, e assim de forma qualitativa se 

foi possível analisar resposta por resposta e comparar as duas opiniões. Já na forma 

quantitativa essa etapa ajudará ao somar com as respostas dos funcionários “alheios” a colocar 

a mensuração de todos os participantes. 

Este bloco terá quatro Micro e uma Pequena Empresa. A Pequena Empresa será 

representada por um (50%) dono e dois (16,6%) funcionários, enquanto as Micro Empresas 

serão representadas por um de seus donos – no máximo – e um de seus funcionários, sendo 

possível na extensão deste trabalho fazer as pesquisas com o resto dos funcionários.  

 

 

 

http://happycounts.org/survey/GNH/finish
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4.4.1 Restaurante Aroma de mulher 

 

 Essa empresa é uma Pequena Empresa do ramo alimentício, e é o “carro chefe” dessa 

pesquisa, pois é a única Pequena Empresa, de acordo com os critérios do Sebrae, analisada, 

neste trabalho. A mesma é formada por dois donos e doze funcionários, divididos em dois 

estabelecimentos, um localizado no bairro do Cristo Redentor e o outro localizado no bairro 

de Manaíra. 

 Através das conclusões obtidas nos questionários, é conseguido chegar nas respostas 

para as perguntas embutidas nos objetivos específicos deste trabalho. Foram entrevistados 

nessa organização, dois funcionários (16,6%), um de cada estabelecimento e um (50%) dos 

donos. 

 Logo de princípio se foi analisado se existe na empresa algum incentivo motivacional 

formalmente elaborado. O dono QRMSLG: (01), vulgo Cebolinha, disse que formalmente 

não tem, mas existem alguns incentivos que são visivelmente expostos sem serem 

formalmente estabelecidos. 

 Assim pela análise de uma das respostas subjetivas sobre motivação, se faz possível 

observar que o principal incentivo motivacional organizacional que o dono vulgo Cebolinha, 

acha vir a ser o incentivo motivacional mais importante para seus funcionários é segundo as 

palavras do mesmo “a relação de amizade entre o proprietário e os funcionários”. Se for 

analisada com calma essa resposta e com base nos níveis da pirâmide da teoria da Hierarquia 

das Necessidades, é possível observar que o que o dono dessa pequena empresa acha ser um 

incentivo motivacional para os seus funcionários é adquirido através dos incentivos sociais. 

 Os incentivos escolhidos pelo dono, vulgo Cebolinha, desta pequena empresa, na 

questão objetiva sobre “o que o mesmo acha que tem como incentivo motivacional na 

empresa” foram: 

 O transporte e a alimentação; 

 Um contrato de emprego estável; 

 Sempre pagar o salário correto no dia certo para seus funcionários; 

 A amizade no trabalho; 

 Demonstrar que o trabalho tem significado para a sociedade; e 

 Trabalho em equipe. 
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 Os incentivos escolhidos pelo dono vulgo Cebolinha, desta pequena empresa, na 

questão objetivas do questionário sobre, “o que o mesmo gostaria de ter como incentivo 

motivacional em sua organização em relação aos seus funcionários”, não foram tão diferentes 

dos que a empresa já vem usando atualmente. Os quesitos mencionados pelo dono deste 

estabelecimento nesta questão foram: 

 O transporte e alimentação; 

 Plano de saúde; 

 Segurança de um emprego estável; 

 Os seus funcionários terem certeza de receber o salário correto no dia certo; 

 A utilização de maquinas e equipamentos corretos para a função;  

 Os amigos de trabalho; 

 Reconhecimento (elogio); e 

 Dar oportunidade de crescimento na empresa ao funcionário. 

Como é possível perceber nesse ultimo ponto, existem quatro incentivos já 

mencionados no ponto anterior ao mesmo – esses incentivos são os que estão destacados em 

negrito – e quatro incentivos inéditos no contexto, os quais não estão em destaques. 

É fato observar também nesta análise, que mesmo que a maior preocupação quando é 

cruzada as respostas da “pergunta aberta” com as respostas das “perguntas fechadas” do 

questionário aplicado, se faz observável uma total preocupação com a “amizade no 

trabalho”, alcançando assim um pensamento formalizado no nível social da mesma pirâmide. 

  

4.4.1.1  Motivação dono x Motivação funcionários 

 

 Como visto acima a preocupação do dono QRMSLG: (01), vulgo Cebolinha, está 

relacionado principalmente com a “amizade no trabalho”. 

A funcionária QMRSLF: (02), vulgo Mônica, dá a entender a partir de suas respostas, 

que os principais incentivos motivacionais organizacionais para ela é o trabalho em equipe e 

o reconhecimento. Podendo os mesmos ser encontrados no nível social e de estima da 

pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, respectivamente. 

 A funcionária QRMSLF: (03), vulgo Magali, dá a entender que o foco da sua 

Motivação Organizacional esta virado para a “identificação com a tarefa”, ou seja, fazer o 
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que gosta e achar um sentido para fazê-lo. Esse incentivo está localizado no nível relacionado 

com o nível da estima na pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

 Por mais que seja observada a divergência, “no pé da letra”, nesta empresa sobre o que 

o dono acha ser um incentivo motivacional organizacional para seus funcionários, para com 

que os mesmos acham que é um incentivo para eles, é possível também observar que ambos 

mencionam algo relacionado com a amizade no trabalho como também sendo um incentivo 

motivacional, e como é constatado, esse incentivo motivacional foi o principal incentivo 

destacado pelo dono deste estabelecimento em questão.  

  

4.4.1.2 “Sentido da vida” no trabalho do dono e dos funcionários 

   

Assim como nos funcionários abordados individualmente, a coleta de dados é feita 

junto aos donos e funcionários desta empresa. 

 O sentido do trabalho do dono QRMSLG: (01), vulgo Cebolinha, vai orbitar na 

questão da possibilidade da empresa crescer mais, ser mais reconhecida no mercado e com 

isso poder ajudar os seus próprios funcionários a crescer também. Se for comparado esse 

“sentido da vida” no trabalho com o que o mesmo (o dono), acha que motiva seus 

funcionários, é possível ver que no “sentido da vida” no trabalho, o dono também se preocupa 

com o crescimento do funcionário na empresa, ou seja, essa vertente do “sentido da vida” 

parece ter influenciado na decisão deste dono, sobre a implantação dos incentivos 

motivacionais da organização. 

 O sentido do trabalho da funcionária QRMSLF: (02), vulgo Mônica, de acordo com a 

própria entrevista gravada está relacionado com o reconhecimento (elogio). 

Já o sentido do trabalho da funcionária QRMSLF: (03), vulgo Magali, está 

relacionado com o reconhecimento e a qualidade de vida no trabalho – QVT – mais 

precisamente o conforto dentre as preferências. 

Nesse ponto sobre “sentido da vida” no trabalho, é possível constatar que a maior 

preocupação de dois entre dois funcionários dos doze existentes na empresa faz referência ao 

reconhecimento do mesmo em relação ao seu trabalho. Assim, como pensa o dono quando 

fala de “crescimento do funcionário na empresa”. 
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4.4.1.3  Felicidade Interna Laboral (FIL) dos Funcionários  

 

 Já se sabe que para achar a Felicidade Interna Laboral (FIL) temos que mesclar a 

Motivação Organizacional com o “sentido da vida” dos funcionários no trabalho. 

 A funcionária QRMSLF: (02), vulgo Mônica, tem a Felicidade Interna Laboral 

(FIL) adquirida, principalmente através do reconhecimento e do trabalho em equipe. 

Constando esses incentivos no quarto nível (estima) da pirâmide da teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Maslow. Os incentivos que trarão a FIL desta funcionária são: 

 Reconhecimento por parte do dono; e 

 Trabalho em equipe. 

 Para Funcionária QRMLF: (03), vulgo Magali, a sua Felicidade Interna Laboral 

(FIL) virá através de três pontos: da identificação com a tarefa, do reconhecimento e do 

conforto no ambiente de trabalho desta funcionária. Os incentivos que buscarão a FIL desta 

funcionária são: 

 Identificação com a tarefa/ gostar do que faz; 

 Reconhecimento por parte do dono; e 

 Conforto no ambiente de trabalho 

 

4.4.1.4  Felicidade Interna Bruta (FIB) dos funcionários e dono 

 

 Nesse ponto foi procurado saber o que os donos das MPEs comerciais da cidade de 

João Pessoa/PB fazem visando os seus funcionários em relação às nove dimensões da 

Felicidade Interna Bruta (FIB) e qual a preferência deles dentre as mesmas, além de constatar 

o grau de satisfação dos funcionários em relação de uma das nove dimensões citadas agora e 

da satisfação global da mesma. 

 

4.4.1.4.1 Preferências em relação a  FIB 

 

 O dono vulgo Cebolinha, dessa pequena empresa tem como sequência de importância 

em relação às dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) as seguintes colocações abaixo:  
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Tabela 22: Preferências FIB (Cebolinha) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Saúde 6º Meio ambiente 

2º Bom uso do tempo 7º Governança 

3º Interação com a comunidade 8º Bem estar psicológico 

4º Padrão de vida econômico 9º Cultura 

5º Educação     
Fonte: Pesquisa atual 

 

É possível observar que o padrão de vida econômico, que por virtude é a dimensão da 

FIB mais relacionada com o trabalho está em 4º lugar na preferência do dono dessa pequena 

empresa. A dimensão que vem em 1º está relacionada com o nível fisiológico da pirâmide da 

teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. Um último destaque, porém corriqueiro e 

negativo, de certa forma, deste trabalho, se deve ao meio ambiente, que mais uma vez aparece 

só em sexto lugar segundo a preocupação dos respondentes dessa pesquisa. 

A funcionária QRMSL: (02), vulgo Mônica, tem como sequência de importância para 

as dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) as devidas posições abaixo: 

 

Tabela 23: Preferências FIB (Mônica) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Saúde 6º Meio ambiente 

2º Padrão de vida econômico 7º Cultura 

3º Bem estar psicológico 8º Governança 

4º Interação com a comunidade 9º Bom uso do tempo 

5º Educação     
Fonte: Pesquisa atual 

 

Já essa funcionária QRMSLF: (02), vulgo Mônica em comparação com o seu 

“patrão”, coloca o padrão de vida econômico como o segundo colocado em grau de 

importância na sua vida. Mesmo assim a maior preocupação fica com a saúde, e o meio 

ambiente permanece em sexto na opinião dos trabalhadores desta empresa. 



 

85 

 

A funcionária QRMSLF: (03), vulgo Magali, tem como sequência de importância 

para as dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) as devidas disposições a seguir: 

 

Figura 24: Preferências FIB (Magali) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Saúde 6º Bom uso do tempo 

2º Bem estar psicológico 7º Governança 

3º Educação 8º Cultura 

4º Interação com a comunidade 9º Meio ambiente 

5º Padrão de vida econômico     
Fonte: Pesquisa atual 

 

Analisando individualmente esta funcionária identificada como, QRMSLF: (03), 

vulgo Magali, pode-se observar que sua preocupação com o padrão de vida vem em apenas 5º 

lugar em grau de importância. Foi analisado também que a saúde para todos os trabalhadores 

desta Pequena Empresa é a dimensão que se destaca em relação as demais. O mais 

impressionante é a importância com a dimensão do meio ambiente que vem em última. 

Analisando todos os questionários aplicados nesta organização como um sistema, foi 

possível perceber de imediato a mais importante dimensão da Felicidade interna Bruta (FIB) é 

a relacionada com a saúde, e se for levada essa dimensão para a teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Maslow, a mesma estaria acoplada no nível fisiológico da pirâmide, ou seja, 

uma necessidade primária. 

 

4.4.1.4.2 O que é feito pelo dono em relação aos nove dimensões da FIB visando os seus 

funcionários  

 

Nessa pesquisa também foi constatado que o dono e pensador estratégico dessa 

pequena empresa, não faz nada formalmente elaborado em relação ás nove dimensões da 

Felicidade Interna Bruta (FIB) visando seus funcionários, mas tem pensamentos futuros de 

fazer algo em relação a duas dessas dimensões, são elas: 
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Bem estar psicológico – Nessa dimensão o dono deseja implantar alguma coisa, mas 

não tem muita ideia do que fazer. Com uma pesquisa mais aprofundada se faz possível 

averiguar o que o mesmo gostaria de implementar. 

Na saúde – Nessa dimensão o dono gostaria de implantar incentivos como um plano 

relacionado a saúde, como por exemplo, um plano dentário, mas algo que fosse possível de 

acordo com o seu faturamento. Dessa forma o mesmo chegaria a atingir a dimensão mais 

importante (saúde) na visão dele e de seus funcionários, trazendo assim quem sabe, uma 

maior satisfação em relação à mesma em seus liderados. 

 

4.4.1.4.3 Grau de satisfação dos funcionários e donos  

 

A explicação de como é feita essa coleta de dados pode ser observada na introdução da 

exposição dos resultados, mais precisamente no ponto 4.3. 

A seguir estão dispostas á tabela 25, a tabela 26 e a tabela 27, do dono do 

estabelecimento QRMSLG: (01), vulgo Cebolinha, da funcionária QRMSLF: (02), vulgo 

Mônica e da funcionária QRMSLF: (03), vulgo Magali, respectivamente. Essas tabelas trarão 

o grau de satisfação dos respondentes de acordo com a dimensão do trabalho da Felicidade 

Interna Bruta (FIB), somado com a satisfação global.  

Essa tabela a seguir é a tabela referente à satisfação nas dimensões da Felicidade 

Interna Bruta (FIB), descritas pelo dono, vulgo Cebolinha, do estabelecimento em questão. 

 

Tabela 25: Grau de Satisfação (Cebolinha) 

Domínio 
Índice de RAW (Gº 

satisfação) 
Média de todas as 
pesquisas Taker 

Comparação com 
(EUA) 

Satisfação global 
com a vida 

83 68 74 

Trabalho 58 60 46 

   Fonte: Adaptado de http://happycounts.org/survey/GNH  

 

É possível perceber de imediato, destacada na cor amarela, o que se quer analisar nesta 

tabela. No contexto é observado que a satisfação em relação ao trabalho deste dono de uma 

Pequena Empresa é de cerca de 58 “pontos de satisfação” pra um total de 100 possíveis, ou 
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seja, 58% de satisfação com o trabalho atual. Também é possível observar que a satisfação 

global ronda os 83% e está bem acima das médias dos outros respondentes.  

O que se pode constatar com isso é que mesmo que não esteja nem satisfeito nem 

insatisfeito com o trabalho, este dono está muito satisfeito com sua vida em geral. 

A tabela a seguir será referente a funcionária QRMSLF: (02), Vulgo Mônica. 

 

Tabela 26: Grau de Satisfação (Mônica) 

Domínio 
O Índice de Raw (Gº 

satisfação) 
Todos Pesquisa 

média Takers 
O Índice 

Normalizado (EUA) 

Satisfação global 
com a vida 

76 68 64 

Trabalhar 54 60 43 

  Fonte: Adaptado de http://happycounts.org/survey/GNH  

 

Também nesta analise, é possível ver destacado em amarelo, que a funcionária 

QRMSLF: (02), vulgo Mônica, se encontra na medição com 54 “pontos” de um total de 100, 

ou seja, está com 54% de satisfação no trabalho atual. Portanto aparentemente não tão 

satisfeita com o seu trabalho atual, no geral. Mas mais uma vez, a satisfação global dessa 

pessoa não está muito relacionada ao trabalho, pois aqui ela se encontra destacada 56 “pontos 

de satisfação”, ou seja, 56% de satisfação. Assim vendo que essa funcionária nem se 

encontra satisfeita nem insatisfeita com o seu trabalho atual. 

Na próxima tabela estarão os dados a funcionária QRMSLF: (03), vulgo Magali. 

 

Tabela 27: Grau de satisfação (Magali) 

Domínio 
O Índice de Raw 
(Gº satisfação) 

Média de todas as 
pesquisas Takers 

O Índice 
Normalizado (EUA) 

Satisfação global 
com a vida 

73 68 59 

Trabalhar 62 60 50 

   Fonte: Adaptado de http://happycounts.org/survey/GNH  

 

Agora nesta 3ª analise do grau de satisfação feita nesta empresa, se é possível ver 

destacado em amarelo, que a funcionária QRMSLF: (03), vulgo Magali, se encontra na 

medição 62 “pontos de satisfação” de um total de 100 possíveis, ou seja, está com 62% de 
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satisfação no trabalho atual. Já a satisfação global desta funcionária se encontra por volta de 

73 “pontos” para um total de 100, ou seja .73% satisfeita com sua vida. 

 Ficou concluído que a apesar de um dos funcionários QRMSLF: (03), vulgo Magali, 

ter o grau de satisfação com 62 “pontos de satisfação” e o outro QRMLF: (02), vulgo 

Mônica, com 54 “pontos de satisfação”, em relação ao trabalho, não se diverge muito essa 

mensuração entre os mesmos, mostrando que a Magali é uma funcionária um pouco mais 

satisfeita do que a funcionária Mônica. É possível até dizer que a Magali sente satisfação em 

relação ao seu trabalho e a Mônica se encontra nem satisfeita, nem insatisfeita com o seu 

trabalho. 

 

4.4.1.5  Valores que provavelmente influenciaram nas escolhas das vertentes anteriores 

  

a) QMRSLG: (01), vulgo Cebolinha 

Essa 1ª tabela abaixo faz menção aos valores pessoais do dono desta empresa. 

 

Tabela 28: Valores pessoais (Cebolinha) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009) 

 

Nesta tabela acima se faz possível perceber que o valor sensível se destaca entre os 

mesmos selecionados na tabela como sendo o principal dos valores pessoais para o dono 

QRMSLG: (01), vulgo Cebolinha, desta Pequena Empresa alimentícia.  

A próxima tabela abaixo mostrará o grau de importância dos valores no trabalho entre 

os seis valores citados pelo professor espanhol Martínez Ortiz (2009), na visão do dono 

QRMSLG: (01), vulgo Cebolinha. 
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Tabela 29: Valores no trabalho (Cebolinha) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009) 

 

É percebido na tabela acima que o valor ético é o que se destaca no meio dos outros 

valores no trabalho na visão deste dono QMRSLG: (01), vulgo Cebolinha, de uma Pequena 

Empresa alimentícia. 

A seguir será analisado os valores da funcionária QRMSL: (02), vulgo Mônica desta 

mesma Pequena Empresa. 

b) QRMSLF: (02), vulgo Mônica 

Essa tabela abaixo faz menção aos valores pessoais do funcionário QMRSLF: (02), 

vulgo Mônica, desta empresa em questão. 

 

Tabela 30: Valores pessoais (Mônica) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: adaptado de Ortiz (2009) 

 

Nesta tabela acima é possível perceber que o valor ético se destaca entre os mesmos 

selecionados na tabela, como sendo o principal dos valores pessoais para a funcionária 

QRMSLF: (02), vulgo Mônica, desta Pequena Empresa alimentícia 
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A próxima tabela abaixo mostrará o grau de importância dos valores no trabalho 

dentre os seis valores citados pelo professor espanhol Martínez Ortiz (2009), na visão da 

funcionária QRMSLF: (02), vulgo Mônica. 

 

Tabela 31: Valores no trabalho (Mônica) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: adaptado de Ortiz (2009) 

 

É percebido na tabela acima que o valor sensível é o que se destaca em meio aos 

outros valores no trabalho na visão desta funcionária QMRSLF: (02), vulgo Mônica, de uma 

Pequena Empresa alimentícia.  

A seguir serão analisados os valores da funcionária QRMSL: (03), vulgo Magali desta 

mesma pequena empresa. 

c) QRMSL: (03), vulgo Magali 

Essa tabela abaixo faz menção aos valores pessoais da funcionária QMRSLF: (03), 

vulgo Magali, desta mesma empresa alimentícia. 

 

Tabela 32: Valores pessoais (Magali)  

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009) 
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Nesta tabela acima é possível perceber que o valor ético e o valor sensível se destacam 

entre os mesmos selecionados na tabela como sendo os principais valores pessoais para a 

funcionária QRMSLF: (03), vulgo Magali, desta Pequena Empresa alimentícia, mas ao 

analisar o questionário em si, é visto que o valor sensível está na frente em relação a 

preferência desta funcionária por 3 pontos 

A próxima tabela abaixo irá mostrar o grau de importância dos valores no trabalho 

dentre os seis valores citados pelo professor espanhol Martínez Ortiz (2009), na visão da 

funcionária QRMSLF: (03), vulgo Magali. 

 

Tabela 33: Valores no trabalho (Magali) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009) 

 

É percebido na tabela acima que o valor intelectual, o valor ético e o valor sagrado se 

encontram em um mesmo grau de importância entre todos os valores na visão desta 

funcionária QMRSLF: (03), vulgo Magali, de uma Pequena Empresa alimentícia. 

Após todos esses quesitos descritos sobre os funcionários e o dono desta pequena 

empresa é possível destacar no ponto a seguir o que vem a ser a Real Motivação e Satisfação 

Laboral (RMSL) dos mesmos. 

 

4.4.1.6 Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) das duas funcionárias selecionadas para 

a entrevista no Restaurante Aroma de Mulher 

 

A RMSL da funcionária QRMSLF: (02/ Mônica) – A motivação vem do 

reconhecimento por parte do dono e o trabalho em equipe. E a Satisfação no trabalho desta 

mesma funcionária, como também já visto antes, gira em torno de 54%. 
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 A RMSL da funcionária QRMSLF: (03/ Magali) – A motivação vem da identificação 

com a tarefa, do reconhecimento por parte do dono e do conforto no ambiente de trabalho 

dessa funcionária. E a satisfação no trabalho desta mesma funcionária, gira em torno de 62%.   

 

4.4.2  Empresa de Lanches e Lanches – L&L 

 

Essa Micro Empresa também é uma empresa comercial do ramo alimentício, que tem 

como alvo os clientes universitários. Este estabelecimento é considerado uma Micro Empresa 

de acordo com os critérios adotados pelo Sebrae. A mesma é formada por dois donos/sócios e 

dois funcionários, e está localizada no bairro do Castelo Branco, com cerca de 20 anos no 

mercado. Foram entrevistados nessa Micro Empresa, um funcionário e um dos donos, 

somando assim, 50% dos representantes de cada nível hierárquico da organização. A dona 

entrevistada nessa Micro Empresa também como na empresa analisada anteriormente vem a 

ser o que regula e escolhe as estratégia da mesma. 

 Logo de princípio se é analisado se existe na empresa algum incentivo motivacional 

formalmente elaborado pelos seus proprietários. O sócio entrevistado disse que, formalmente 

não existe nenhum incentivo Motivacional Organizacional implementado, mas poderá ter 

algum informalmente adaptado, basta analisar no próprio ambiente laboral. Assim pela 

análise da resposta na pergunta subjetiva do questionário se faz possível observar que o 

principal incentivo motivacional organizacional que a dona QRMSLG: (02), vulgo Mariah 

acha que vai incentivar seus funcionários segundo as palavras da própria é “o trabalho em 

equipe e as condições de trabalho”, ou seja, o trabalho em equipe e a qualidade de vida no 

trabalho (QVT).  

 Pela análise das respostas das questões “fechadas” referente a Motivação 

Organizacional, foi constatado e destacados os incentivos motivacionais que os donos dos 

estabelecimentos tem ou gostariam de ter em sua empresa, ou seja, qual a visão do dono em 

relação a essa vertente. Os incentivos estão descritos nos seguintes pontos abaixo: 

 Transporte e alimentação; 

 Trabalho em equipe;  

 Reconhecimento; e 

 Dar oportunidade de crescimento na empresa. 
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 Esses quatro incentivos motivacionais organizacional acima foram destacados pela 

respondente tanto nas perguntas objetivas, que questiona o que a empresa tem de incentivo 

motivacional e o que a empresa gostaria de ter, quanto na pergunta subjetiva, sobre o que o 

dono acha que motiva ou motivaria o seu funcionário ao trabalho. É possível observar 

também que o trabalho em equipe se destaca como um dos principais incentivos 

motivacionais para essa dona tanto na pergunta “aberta” quanto nas perguntas “fechadas”. 

É possível observar também nesta análise que mesmo que a preocupação e a 

importância dada pelo dono esteja embasada em quatro incentivos motivacionais principais, é 

visto que dois deles, ou seja, 50% dos incentivos tem seu foco virado para o nível social da 

pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

 

4.4.2.1 Motivação dono X Motivação Funcionário 

 

 Como visto acima a preocupação do dono QRMSLG: (02), vulgo Mariah está 

relacionado principalmente com a o trabalho em equipe. 

O funcionário com o nome fictício de Sasá, dá a entender a partir de suas respostas 

que, os principais incentivos motivacionais organizacional na opinião dele vem da condição 

de trabalho (QVT) e da possibilidade de crescimento na empresa e com a empresa. 

 Por mais que se constate uma divergência no que a dona, vulgo Mariah, dessa empresa 

acha ser um incentivo para este funcionário (Sasá) e o que o funcionário vem a nos mostrar 

que é um incentivo motivacional organizacional para ele, também é possível observar no 

questionário aplicado nesta organização que ambos os entrevistados mencionaram sobre o 

incentivo motivacional relacionado às condições de trabalho (QVT) – que será algo buscado 

mais a fundo em uma das extensões desse trabalho.  

 O próximo ponto deste trabalho irá descrever sobre os dados coletados em relação ao 

sentido do trabalho e seus sonhos no mesmo do funcionário da MPE em questão. 

 

4.4.2.2 Sentido da vida” no trabalho do dono e dos funcionários 

  

Assim como nos funcionários abordados individualmente, a coleta de dados é feita 

junto ao dono e funcionário desta empresa. 
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 O “sentido da vida” no trabalho da dona QRMSLG: (02), vulgo Mariah, vai estar 

relacionado com a harmonia e o trabalho em equipe, dando para perceber que esse sentido 

influência de certa forma nas decisões do que o mesmo acha vir a ser um incentivo 

motivacional organizacional para os seus funcionários. É possível observar que se levarmos 

esse resultado para os níveis da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de 

Maslow, ambos os resultados tem relação com o social. 

 O “sentido da vida” no trabalho do funcionário QRMSLF: (04) vulgo Sasá, está 

fixado totalmente na estabilidade no emprego, e consequentemente, relacionado ao nível da 

segurança na pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, seguido de uma 

estabilidade financeira, que tem a ver com a dimensão “padrão de vida econômica” das nove 

dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB), para gerar uma vida com conforto, ponto este 

que poderá estar embasado com os valores do mesmo. 

 

4.4.2.3  Felicidade Interna Laboral (FIL) dos Funcionários 

 

Nessa etapa é mesclado o resultado da Motivação Organizacional com o resultado do 

“sentido da vida” no trabalho do funcionário. 

 Para o funcionário QRMSLF: (04), vulgo Sasá, para o mesmo sua Felicidade Interna 

Laboral (FIL) será adquirida através de um “plano de cargos e salário com um contrato de 

trabalho a longo prazo num ambiente que tenha trabalho em equipe com harmonia”. 

Esse resultado esta acordado com o nível de Segurança e com o nível social da 

pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

 

4.4.2.4  Felicidade Interna Bruta (FIB) do funcionário 

 

 Nesta vertente se é procurado descobrir o que os donos desta Micro Empresa fazem 

visando os seus funcionários em relação a dimensão do trabalho embutida no questionário 

(happycounts.org) da Felicidade Interna Bruta (FIB), além de constatar o grau de satisfação 

do funcionário em relação as nove dimensões da FIB. 
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4.4.2.4.1 Preferências em relação a FIB  

 

 A dona QRMSLG: (02), vulgo Mariah, dessa Micro Empresa alimentícia, tem como 

sequência de importância em relação as nove dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) as 

seguintes posições abaixo:  

 

Tabela 34: Preferências FIB (Mariah) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Padrão de vida econômico 6º Cultura 

2º Saúde 7º Meio ambiente 

3º Bem estar psicológico 8º Governança 

4º Bom uso do tempo 9º Interação com a comunidade  

5º Educação     
Fonte: Pesquisa atual 

 

Se é percebido na tabela acima que o padrão de vida econômico, dimensão mais 

relacionada com o trabalho está em 1º lugar em grau de importância para esta dona. E mais 

uma vez o meio ambiente não está em destaque positivo, se encontrando em 7º lugar. 

O funcionário vulgo Sasá, tem como sequência de importância em relação as 

dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) as seguintes posições abaixo: 

 

Tabela 35: Preferencias FIB (Sasá) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Padrão de vida econômico 6º Educação 

2º Bem estar psicológico 7º Cultura 

3º Saúde 8º Meio ambiente 

4º Bom uso do tempo 9º Governança 

5º Interação com a comunidade     
Fonte: Pesquisa atual 

 

É possível observar em analise individual que este funcionário também tem como 

prioridade de importância em relação aos níveis da FIB, o padrão de vida econômico. E não 
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diferente do outro, não da um destaque de importância positiva para a dimensão do meio 

ambiente que se encontra em 8º lugar. 

Com as informações nas tabelas acima pode-se constatar que tanto para o funcionário 

quanto para o dono selecionado para a entrevista nessa empresa, que  a principal e mais 

importante dimensão da Felicidade interna Bruta (FIB) é a relacionada com o padrão de vida 

econômico, sendo a que mais se aproxima da relação com o trabalho, se fosse levado essa 

comparação para a análise na pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, a 

mesma estaria mais relacionada ao nível fisiológico. Por último foi constatado que ambos não 

tem uma preocupação tão acurada em relação ao meio ambiente deixando-os em 7º e 8º 

lugares, respectivamente, em grau de importância entre nove dimensões do indicador FIB. 

 

4.4.2.4.2 O que é feito pelo dono em relação aos nove níveis da FIB visando os seus 

funcionários 

 

Na própria pesquisa também foi constatado que os donos dessa Micro Empresa,  

fazem ações voltadas para seus funcionários em quatro das nove dimensões da Felicidade 

Interna Bruta (FIB), mas no questionário, o mesmo dono entrevistado de agora, não citou 

intenção alguma de fazer outro tipo de ação em outra dimensão ou mesmo nas dimensões que 

já são feitas algumas coisas. As quatro dimensões que é feito algo estarão sendo analisadas a 

seguir:  

Bom uso do tempo – A dona vulgo Mariah, diz que realiza planejamento das 

atividades da empresa durante eventos na localidade. De acordo com suas próprias palavras a 

dona descreve que ajuda no bom uso do tempo dos funcionários realizando “planejamentos 

das atividades da empresa durante os encontros e congressos”. 

Interação com a comunidade – A dona vulgo Mariah, diz com suas próprias palavras 

que faz a interação do funcionário com a comunidade “procurando à conhecer as opções de 

cardápio da comunidade universitária”,  essa  resposta foi interpretada como se fosse 

justamente a procura das opções de cardápio para passar para os funcionários, como por 

exemplo a cozinheira ou mesmo o que fazer para melhor agradar a comunidade dos 

acadêmicos e repassar também para o próprio atendente direto (garçom). 

Educação – Nessa dimensão a dona vulgo Mariah, diz que oferece treinamentos para 

seus funcionários, para que os mesmos consigam uma melhor relação com o público. Por 
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mais que a dona tenha respondido nessa dimensão, a declaração também se encaixa na 

dimensão da “interação com a comunidade”. 

Meio ambiente – Em relação a essa dimensão, tão importante nos dias de hoje, a dona 

mostra tentar a interação do funcionário com as questões relacionadas com o tema, através da 

reciclagem e da coleta seletiva do lixo, ou seja, também com o foco virado para a educação, 

mas principalmente a educação ambiental. 

O interessante é que a dona se preocupa com as dimensões da Felicidade Interna Bruta 

(FIB) em relação ao seu funcionário e as próprias dimensões nem estão entre as três mais 

importantes na opinião do seu funcionário entrevistado. Outro ponto a destacar é que a 

preocupação com o meio ambiente vem atrás de muitas outras preocupações dimensionais, de 

acordo com o grau de importância, ou seja, mesmo com todo esse debate de sustentabilidade 

“rolando” pelo mundo, a dona desse estabelecimento não o tem como um dos pontos 

primordiais esse pensamento. 

 

4.4.2.4.3 Grau de satisfação  

 

A seguir estão dispostas á tabela 36 e a tabela 37, da dona do estabelecimento 

QRMSLG: (02), vulgo Mariah, e do funcionário QRMSLF: (04), vulgo Sasá, 

respectivamente. Essas tabelas, mostrarão o grau de satisfação dos respondentes segundo a 

dimensão do trabalho da Felicidade Interna Bruta (FIB).  

A tabela que poderá ser analisada a seguir é a tabela referente à satisfação da dona 

QRMSLG: (02), vulgo Mariah, da empresa em questão. 

 

Tabela 36: Grau de satisfação (Mariah) 

Domínio 
O Índice de 

Raw 
Todos Pesquisa média 

Takers 
O Índice 

Normalizado 

Satisfação global com 
a vida 

63 68 47 

Trabalhar 58 60 46 

   Fonte: Adaptado de  http://happycounts.org/survey/GNH  

 

. No contexto acima observamos que a satisfação desta dona de uma Micro Empresa é 

de cerca de 58 pontos pra um máximo de 100, ou seja, 58% de satisfação mostrando-se nem 
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satisfeita nem insatisfeita. A sua média de satisfação global, 63 “pontos de satisfação”, ou 

seja, 63%, de satisfação também não é alta e pouco ultrapassa a média do resto dos 

respondentes. É possível dizer que esta funcionária se encontra nem satisfeita e nem 

insatisfeita com o trabalho atual. 

A tabela a seguir estará fazendo referencia ao funcionário QRMSLF: (04). 

 

Tabela 37: Grau de satisfação (Sasá) 

Domínio 
O Índice de 

Raw 
Todos Pesquisa média 

Takers 
O Índice 

Normalizado 

Satisfação global com 
a vida 

66 68 49 

Trabalhar 70 60 61 

   Fonte: adaptado de http://happycounts.org/survey/GNH  

 

Agora na analise das respostas do questionário, é possível ver destacado em amarelo, 

que o funcionário vulgo Sasá, se encontra feliz e satisfeito de acordo com esse Indicador de 

Felicidade Interna Bruta (FIB). O mesmo mostra que o funcionário tem uma medição de 70 

pontos para 100, ou seja, 70% de satisfação no trabalho, confirmando assim, uma satisfação 

no mesmo. Se é possível observar também que a sua satisfação global é de 66 para um total 

de 100, ou seja, atinge 66% de satisfação. 

 

4.4.2.5  Valores que provavelmente influenciaram nas escolhas das vertentes anteriores 

 

Essa primeira tabela abaixo faz menção aos valores pessoais do dono QMRSLG: 

(02), vulgo Mariah, desta empresa analisada. 
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a) QRMSLG (02): vulgo Mariah 

 

Tabela 38: Valores pessoais (Mariah) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009) 

 

Nesta tabela acima apesar de ficar perceptível que apenas o valor intelectual se 

diferencia, pra pior, dos demais, os valores éticos e estéticos são os que se destacam entre os 

mesmos selecionados na tabela como sendo os principais valores pessoais para a dona, vulgo 

Mariah, desta Micro Empresa alimentícia.  

A próxima tabela abaixo irá mostrar o grau de importância dos valores no trabalho 

entre os seis valores citados pelo professor espanhol Martínez Ortiz (2009), na visão do dono 

QRMSLG: (02), vulgo Mariah. 

 

Tabela 39: Valores no trabalho (Mariah) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 

 

Se faz perceber na tabela acima que o valor ético é o que se destaca no meio dos 

outros valores relacionados ao trabalho na visão desta dona QMRSLG: (02), vulgo Mariah, 

de uma Pequena Empresa alimentícia 
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A seguir será analisado os valores do funcionário QRMSLF: (04), vulgo Sasá desta 

mesma Micro empresa. 

b) QRMSLF: (04), vulgo Sasá  

 

Tabela 40: Valores pessoais (Sasá) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 

 

Nesta tabela acima se pode perceber que o valor ético, o valor sagrado e o valor vital 

se destacam como sendo os principais valores em relação aos valores pessoais para o 

funcionário QRMSLF: (04), vulgo Sasá, desta Micro Empresa alimentícia, mas ao analisar o 

questionário em si foi visto que o valor sagrado se encontra três pontos a frente em relação a 

preferência dos valores desse funcionário em questão.  

A próxima tabela abaixo mostrará o grau de importância dos valores no trabalho 

dentre os seis valores citados pelo professor espanhol Martínez Ortiz (2009), na visão do 

funcionário QRMSLF: (04), vulgo Sasá da empresa em questão. 

 

Tabela 41: Valores no trabalho (Sasá) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 
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É percebido na tabela acima que o valor ético é o que se destaca em meio aos outros 

valores no trabalho pela visão deste funcionar vulgo Sasá, de uma Micro Empresa alimentícia.  

Após todos esses quesitos descritos sobre o funcionário e o dono desta Micro 

Empresa, pode-se destacar no ponto a seguir o quem vem a ser a Real Motivação e 

Satisfação Laboral (RMSL) dos mesmos. 

 

4.4.2.6 Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) do funcionário 

 

A RMSL da funcionária QRMSL: (04/ Sasá) - Será adquirida através de um plano de 

cargos e salário com um contrato de trabalho a longo prazo e/ou o trabalho em equipe. E a 

satisfação no trabalho deste mesmo funcionário, como também já visto antes, gira em torno de 

70%. 

 

4.4.3  Empresa TEB alimentos e bebidas 

 

Essa empresa, também como as outras duas já comentadas neste trabalho, é uma 

empresa do ramo alimentício. Essa organização também é considerada uma Micro Empresa 

de acordo com os critérios do Sebrae. A mesma é formada de um dono e três funcionários, e 

está localizada no bairro do Rangel. Foi entrevistado nessa empresa, um funcionário e o dono, 

ou seja, o dono é único, então ele próprio disse decidir sobre as estratégias da mesma, e um 

funcionário abrange 33,3% dos funcionários desta organização. 

 Pra começar, nessa empresa, como nas outras duas já relatadas neste trabalho, também 

é analisado se existe algum incentivo motivacional formalmente elaborado. E como nas MPEs 

anteriores, esta também não tem nenhuma política de incentivos motivacionais 

organizacional, formalmente elaborados, mas sim como foi visto durante a entrevista, existem 

incentivos motivacionais informalmente implementados. 

 Assim pela análise da resposta aberta sobre motivação, se foi possível observar que o 

principal incentivo motivacional organizacional que o dono QRMSLG: (03), vulgo Guga, 

acha que vai incentivar seus funcionários segundo as palavras do próprio é “a flexibilidade de 

horário, a autonomia para os funcionários em relação às tarefas e a compra de 

mercadorias no estabelecimento no fiado”, ou seja, uma maior flexibilidade e autonomia 

para este dono seriam os incentivos chave para a motivação de seus liderados. 
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 Pela análise das respostas das questões objetivas referente o que o dono tem 

relacionado à Motivação Organizacional, foi constatado e destacados os seguintes incentivos 

abaixo, os quais o dono acha ter e são usados em sua organização: 

 A amizade no trabalho; 

 Dar oportunidade para outras pessoas comandarem;  

 Gerência participativa; 

 Dar oportunidade de crescimento na empresa; 

 Reconhecimento (elogios); e 

 Trabalho individualizado/ autonomia. 

Agora nos pontos abaixo estarão os incentivos que o dono desta Micro Empresa 

gostaria de ter em sua estratégia: 

 Transporte e alimentação 

 Plano de saúde 

 Dar certeza para seus funcionários de um salário certo no dia correto. 

 Segurança de um emprego estável. 

 Utilização de maquinas e equipamentos corretos.  

 Aqui é possível observar que o dono deste estabelecimento entendeu quase exatamente 

como proceder – no questionário antigo, que se encontra também em anexo – na questão 

acima, pois marcou seis dos incentivos já existentes na empresa e, após outros cinco que o 

mesmo desejaria ter em sua organização.  

 

4.4.3.1  Motivação dono X Motivação funcionário 

 

 Como visto acima a preocupação do dono QRMSLG: (03), vulgo Guga, está 

relacionado principalmente com a flexibilidade e autonomia dada aos seus funcionários. 

A funcionária QMRSLF: (05), vulgo Soares, dá a entender, que os principais 

incentivos motivacionais organizacional para ela é segundo suas próprias palavras, “Todo 

mundo conhece com o jeito um do outro, crescer junto”, ou seja, “todo mundo se 

conhecendo e trabalhando juntos, e se ajudando a crescer”, seria o principal incentivo 

motivacional para a mesma. Entretanto os pontos selecionados pela própria funcionária, 

quando perguntada através da questão objetiva sobre o que motiva ou motivaria a mesma, as 

respostas foram as seguintes: 
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 Ter certeza de receber o salário certo no dia correto 

 Plano de saúde 

 Variedade de funções 

 Cesta básica 

 Transporte e alimentação 

No final é possível resumir que o que motiva essa funcionária, no geral, está 

relacionado com o fator fisiológico, como alimentação, transporte e saúde, da pirâmide da 

teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow e para o trabalho em equipe, que se 

encontra no nível social da mesma pirâmide.  

 Por mais que seja observada a divergência do que o dono, vulgo Guga, acha ser um 

incentivo motivacional organizacional para seus funcionários para com o que um dos 

funcionários vem a achar que é um incentivo motivacional organizacional para ele, também 

pode-se observar nas questões aplicadas, que tanto esse mesmo dono quanto o funcionário 

mencionaram sobre fatores fisiológicos como, a alimentação, o transporte e a saúde. 

 No próximo ponto deste trabalho terá descrições sobre os dados coletados e 

interpretados em relação ao sentido do trabalho e seus sonhos no mesmo dos donos e dos 

funcionários das MPEs em questão. 

 

4.4.3.2 “Sentido da vida” no trabalho dos donos e funcionários 

  

Assim como nos funcionários abordados individualmente, a coleta de dados é feita 

junto aos donos e funcionários desta empresa. 

 O “sentido da vida” no trabalho do dono QRMSLG: (03), vulgo Guga, vai estar 

relacionado com o tempo para fazer as coisas do seu lazer, ou mesmo nas próprias palavras do 

dono, “eu ainda tiver tempo para fazer as coisas que gosto de fazer quando não estou 

trabalhando”, ou seja, o “sentido da vida” no trabalho para esse dono virá através do “tempo 

para o seu lazer”, assim se constata que quando é falado de “tempo”, é possível relacioná-lo 

com uma das dimensões (bom uso do tempo) da Felicidade Interna Bruta (FIB) e quando 

falado de lazer pode-se relacionar com o nível social da pirâmide da teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Maslow. É possível também constatar nessa análise que esse sentido 

influência de certa forma nas decisões do que o mesmo acha vir a ser um incentivo 

motivacional organizacional para os seus funcionários, pois se tiverem flexibilidade e 
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autonomia, os funcionários poderão organizar seu próprio tempo, e por consequência seus 

afazeres. Pode-se observar que se for levado também esse resultado para os níveis da pirâmide 

da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow esta estará relacionada com o nível 

social. 

 O sentido do trabalho da funcionária QRMSLF: (05) vulgo Soares, está relacionado 

com a harmonia no mesmo, e consequentemente, relacionado ao nível social da pirâmide da 

teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Reforçando assim ainda mais, o sentido, 

também social, dos seus sonhos. 

 

4.4.3.3  Felicidade Interna Laboral (FIL) dos Funcionários  

 

 A funcionária QRMSLF: (05) vulgo Soares, tem sua Felicidade Interna Laboral 

(FIL), ao mesclar o que é necessário, adquirida através de um trabalho em equipe com 

harmonia. Esse resultado da Felicidade Interna Laboral (FIL) esta acordado com o nível 

social da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

Daqui é possível tirar uma vertente para o novo indicador de felicidade no trabalho, o 

indicador de Felicidade Interna laboral (FIL).  

Indicador FIB:  

 Trabalho em equipe com harmonia. 

 

4.4.3.4  Felicidade Interna Bruta (FIB) dos funcionários  

 

 Nesse quesito, como nas empresas anteriores, se é procurado descobrir o que os donos 

fazem visando os seus funcionários em relação a dimensão da Felicidade Interna Bruta (FIB) 

e qual a preferência deles entre as mesmas, além de constatar o grau de satisfação do 

funcionário em relação a essa dimensão da FIB. 

 

4.4.3.4.1 Preferências em relação a FIB 

 

 O dono QRMSLG: (03), vulgo Guga, tem como sequência de importância em relação 

as dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) as seguintes colocações abaixo:  

 



 

105 

 

Tabela 42: Preferências FIB (Guga) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Padrão de vida econômico 6º Educação 

2º Saúde 7º Cultura 

3º Bem estar Psicológico 8º Interação com a comunidade  

4º Bom uso do tempo 9º Governança 

5º Meio Ambiente     
Fonte: Pesquisa atual 

 

Analisando individualmente essa tabela acima, é possível reparar que a dimensão 

“padrão de vida econômico”, que é a dimensão da FIB mais relacionada ao trabalho se 

encontra em 1º lugar em grau de importância para este dono de Micro Empresa. E o meio 

ambiente está exatamente no meio das opções sugeridas. 

A funcionária QRMSLF: (05), vulgo Soares, tem como sequência de importância 

para as dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) as seguintes posições abaixo: 

 

Tabela 43: Preferências FIB (Soares) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Saúde 6º Meio Ambiente 

2º Educação 7º Padrão de Vida Econômico 

3º Bem estar Psicológico 8º Cultura 

4º Bom uso do tempo 9º Governança 

5º Interação com a comunidade     
Fonte: Pesquisa atual 

 

Analisando também essa funcionária individualmente, pode-se perceber que o padrão 

de vida econômico, que vem a ser a dimensão mais próxima do trabalho, se encontra em 7º 

lugar de acordo com o grau de importância e preferência do mesmo. É visto também o meio 

ambiente ocupando a 6ª posição e a preferencia fica sendo a saúde. 

E de fácil constatação que o que o dono dessa Micro Empresa acha principal entre as 

dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) é o que  seu funcionário tem por 7º em sua 

escolha hierárquica sobre as mesmas dimensões. Entretanto, nas três primeiras posições se faz 
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visível duas igualdades de escolhas em relação às dimensões. Entre as três primeiras posições 

de ambos entrevistados estão às dimensões relacionadas a saúde e ao bem estar psicológico.  

 

4.4.3.4.2 O que é feito pelo dono em relação as nove dimensões da FIB visando os seus 

funcionários 

 

Na própria pesquisa também foi constatado que o dono dessa Micro Empresa, faz 

ações voltadas para seus funcionários em três das nove dimensões da Felicidade Interna Bruta 

(FIB), e gostaria de fazer em mais uma dessas dimensões. As três dimensões que é feito algo 

e a outra que o dono QRMSLG: (03), vulgo Guga, gostaria de fazer serão analisadas a seguir: 

Primeiro, em destaque, estão as dimensões que já são atingidas pela organização 

como, o bom uso do tempo, a interação com a comunidade e a governança interna.  

Bom uso do tempo – O dono, diz que usa de bom senso em relação à entrada e a saída 

dos seus funcionários no ambiente de trabalho. Assim como a preocupação com os dias de 

folga dos mesmos. 

Interação com a comunidade – O dono diz ajudar através das praticas desportivas, a 

interação dos funcionários dessa Micro Empresa para com a comunidade que a envolve. 

Governança interna – o dono da liberdade para que os funcionários façam escolhas 

nas estratégias da empresa. 

Por segundo, vamos observar o que o dono vulgo Guga, gostaria de fazer em relação a 

essas dimensões para seus funcionários.  

Educação – o dono diz querer oferecer um tempo antes ou após o trabalho para uma 

interação sobre vários temas entre o próprio dono e os seus funcionários, relativos à educação 

formal ou mesmo informal. 

Outro ponto a destacar é que a preocupação com o meio ambiente vem atrás no que se 

refere à importância, de muitas outras dimensões, ou seja, mesmo com todo esse debate de 

sustentabilidade girando pelo mundo, o dono desse estabelecimento não tem como um dos 

pontos primordiais o meio ambiente. Mais uma vez a preocupação com essa dimensão está em 

uma posição de intermediária para o fim, constando exatamente na 5º posição de nove 

dimensões para o dono QRMSLG: (03), vulgo Guga, e em 6º lugar entre as nove dimensões 

para a funcionária QRMSLF: (05), vulgo Soares. 
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4.4.3.4.3 Grau de satisfação 

 

A seguir estão dispostas a tabela 44 e a tabela 45, do dono do estabelecimento 

QRMSLG: (03), vulgo Guga e da funcionária QRMSLF: (05), vulgo Soares. Essas tabelas 

mostrarão o grau de satisfação dos respondentes segundo as nove dimensões da Felicidade 

Interna Bruta (FIB).  A tabela a seguir é a tabela referente à satisfação do dono QRMSLG: 

(03), vulgo Guga. 

 

Tabela 44: Grau de satisfação (Guga) 

Domínio 
O Índice de 

Raw 
Todos Pesquisa média 

Takers 
O Índice 

Normalizado 

Satisfação global com 
a vida 

73 68 59 

Trabalhar 54 60 43 

   Fonte: Adaptado de http://happycounts.org/survey/GNH  

 

Se faz bem possível perceber ao analisar esta tabela acima, um destaque de cor 

amarela sobre a dimensão referente ao trabalho. No contexto observamos que a satisfação do 

dono desta Micro Empresa alimentícia e de bebida é de cerca de 54 “pontos de satisfação”, 

pra um total de 100, ou seja, 54% de satisfação, assim mostrando-se, nem satisfeita nem 

insatisfeita pela interpretação do autor. Já a satisfação global gira em torno de  73 pontos, ou 

seja 73% de satisfação. 

A tabela a seguir será referente à funcionária QRMSLF: (05), vulgo Soares . 

 

Tabela 45: Satisfação (Soares) 

Domínio 
O Índice de 

Raw 
Todos Pesquisa média 

Takers 
O Índice 

Normalizado 

Satisfação global com 
a vida 

73 68 59 

Trabalhar 70 60 61 

   Fonte: Adaptado http://happycounts.org/survey/GNH  

 

Agora na análise das respostas desta tabela acima, é possível ver destacado em 

amarelo, que a funcionária QRMSLF: (05), vulgo Soares, se encontra de certa forma feliz e 
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satisfeita de acordo com esse Indicador de Felicidade Interna Bruta (FIB) e a opinião do autor 

deste trabalho. A tabela mostra que o funcionário tem uma mensuração de 70 “pontos de 

satisfação” para um total de 100, ou seja, 70% de satisfação no trabalho, confirmando estar 

satisfação para o mesmo. Em relação a satisfação global, essa mesma funcionária também se 

encontra com a média superior as médias dos demais participantes, com 73 “pontos”, para um 

total de 100, ou seja, 73% de satisfação. 

A seguir vem em destaque os valores do dono e do funcionário deste Micro 

estabelecimento. 

 

4.4.3.5  Valores que provavelmente influenciaram nas escolhas das vertentes anteriores 

 

a) QMRSLG: (03), vulgo Guga 

Essa primeira tabela abaixo faz menção aos valores pessoais do dono QMRSLG: 

(03), vulgo Guga, desta Micro Empresa analisada. 

 

Tabela 46: Valores pessoais (Guga) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009) 

 

A tabela acima apesar de demonstrar que apenas o valor intelectual se diferencia, pra 

pior, dos demais. Os valores éticos e estéticos são os que se destacam sendo os principais 

valores pessoais para o dono QRMSLG: (03), vulgo Guga, desta Micro Empresa de bebidas e 

alimentos 

A próxima tabela abaixo irá mostrar o grau de importância dos valores no trabalho 

entre os seis valores citados pelo professor espanhol Martínez Ortiz (2009), na visão do dono 

QRMSLG: (03), vulgo Guga. 
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Tabela 47: Valores no trabalho (Guga) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 

 

Se faz perceber na tabela acima que o valor ético e o valor estético são os valores que 

se destacam no meio dos outros valores no trabalho pela visão deste dono, vulgo Guga, de 

uma Micro Empresa de bebidas e alimentos, mas quando averiguado melhor na pontuação no 

questionário, é possível constatar que o valor ético se destaca a frente com uma diferença de 2 

pontos. 

A seguir se tem a analise dos valores da funcionária QRMSL: (05), vulgo Soares 

desta mesma Micro Empresa. 

b) QRMSLF: (05), vulgo Soares 

Essa tabela abaixo faz menção aos valores pessoais do funcionário QMRSLF: (05), 

vulgo Soares, desta empresa em questão. 

 

Tabela 48: Valores pessoais (Soares)  

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 

 

Nesta tabela acima é possível perceber que o valor vital e o valor sensível se destacam 

entre os mesmos selecionados na tabela como sendo os principais em relação aos valores 

pessoais para o funcionário QRMSLF: (05), vulgo Soares, desta Micro Empresa de  bebidas 
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e alimentos, mas ao analisar o questionário em si, foi constatado que o valor vital se encontra 

3 pontos a frente em relação a preferencia desse funcionário em questão.  

A próxima tabela abaixo irá mostrar o grau de importância dos valores no trabalho 

dentre os seis valores citados pelo professor espanhol Martínez Ortiz (2009), na visão do 

funcionário QRMSLF: (05), vulgo Soares da empresa em questão. 

 

Tabela 49: Valores no trabalho (Soares) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 

 

É percebido na tabela acima que o valor vital é o que se destaca em meio aos outros 

valores no trabalho na visão desta funcionária QMRSLF: (05), vulgo Soares, de uma Micro 

Empresa de bebidas e alimentos.  

Após todos esses quesitos descritos sobre o funcionário e o dono desta Micro 

Empresa, pode-se destacar no ponto a seguir o quem vem a ser a Real Motivação e 

Satisfação Laboral (RMSL) do mesmo. 

 

4.4.3.6 Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) do funcionário selecionado para a 

entrevista no TEB 

 

A RMSL da funcionária QRMSL: (05/ Soares) – Será alcançada através de um 

Trabalho em equipe com harmonia. E a Satisfação no trabalho desta mesma funcionária, 

como também já visto antes, gira em torno de 70%, ou seja satisfeito com o trabalho atual. 
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4.4.4  Papelaria ABC 

 

Essa empresa diferente das empresas estudadas até agora não é do ramo alimentício, 

mas do ramo de papelarias e presentes. Essa organização como as últimas duas também é 

considerada uma Micro Empresa de acordo com os critérios do Sebrae. A mesma é formada 

de um dono e dois funcionários, e também é umas das empresas localizadas no bairro do 

Cristo Redentor. Foram entrevistados nessa empresa, um funcionário e o dono, ou seja, o 

dono é único, então ele próprio disse decidir sobre a estratégia da mesma, e um funcionário 

abrange 50% do total dos funcionários desta organização. 

 Pra começar, nessa empresa, como nas outras três já relatadas neste trabalho, também 

é analisado se existe algum incentivo motivacional formalmente elaborado. E como nas MPEs 

anteriores, esta também não tem nenhuma política de incentivos motivacionais organizacional 

formalmente elaborada, mas sim como relatado pelo proprietário, existem incentivos 

motivacionais informalmente implementados. 

 Assim pela análise da resposta subjetiva é possível observar que o principal incentivo 

motivacional organizacional que o dono QRMSLG: (04), vulgo Argo, acha que vai 

incentivar seus funcionários segundo as palavras do próprio é a “perspectiva de crescimento 

na empresa, através das atividades exercidas de maneira coletiva e individual”, ou seja, ele 

busca ao mesmo tempo uma autonomia e um trabalho em equipe para motivar seus 

funcionários. Esses incentivos abaixo são os quais o dono acha ter e são usados em sua 

organização: 

 Um contrato de emprego estável; 

 Dar sempre o salário certo no dia correto;  

 Utilização de maquinas e equipamentos corretos para a execução da tarefa; 

 Amizade no trabalho; 

 Gerencia participativa; 

 Dar a oportunidade de crescer na empresa; 

 Variedade de funções; 

 Demonstra que o emprego tem um significado para a sociedade; e 

 Trabalho em equipe . 

Agora nos pontos abaixo estarão os incentivos que o dono desta Micro empresa 

gostaria de ter: 
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 Implantação de metas 

 Utilização de tarefas criativas 

 Utilização de tarefas desafiadoras 

 Ter a chance de alcançar seus limites. 

 Plano de Saúde.  

 Aqui é possível observar que o dono QRMSLG: (04), vulgo Argo, deste 

estabelecimento entendeu exatamente como proceder – no questionário original inicial 

(antigo) – na questão acima, pois marcou os incentivos já existentes na empresa e após, 

marcou outros cinco que o mesmo desejaria ter em sua organização. Dentre eles é constatado 

que a maioria está envolvido no nível da auto realização e que apenas um está relacionado ao 

nível fisiológico da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. Em tese, o 

incentivo motivacional preferido para a implantação em sua empresa do dono vulgo Argo, é o 

trabalho em equipe, seguido de incentivos relacionados à auto realização. 

 

4.4.4.1 Motivação dono X Motivação funcionários 

 

 Como visto acima a preocupação do dono vulgo Argo, está relacionado principalmente 

com o trabalho em equipe e a auto realização dada aos seus funcionários. 

A funcionária vulgo Bretanha, dessa empresa, respondeu direta e/ou indiretamente que 

o que incentiva a motivação dela é um trabalho em equipe, mas com autonomia. Nas 

palavras escritas da própria funcionária em questão, o que motiva ou motivaria ela a trabalhar 

em uma Micro ou Pequena Empresa é a “oportunidade de desempenhar um trabalho com 

autonomia, através do meu esforço junto com toda equipe em clima amigável”. 

A seguir, então, estão os pontos selecionados pela mesma funcionária vulgo, Bretanha, 

quando perguntada no questionário através da questão objetiva sobre o que motiva ou 

motivaria a mesma, as respostas foram as seguintes: 

 Plano de saúde; 

 Trabalho em equipe; 

 Segurança de um emprego estável; 

 Gerência participativa; e 

 Poder crescer na empresa 
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Por fim, o que motiva essa funcionária, no geral, está relacionado com o fator social da 

pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, como o trabalho em equipe, a 

gerência participativa, e até mesmo a autonomia do próprio no trabalho.  

 Se pode observar que um dos principais incentivos motivacionais organizacional 

relacionado tanto pelo dono quanto pela sua funcionária esta ligado ao trabalho em equipe, 

mostrando assim um certo grau de sintonia entre eles. 

 No próximo ponto deste trabalho estará descrito os dados coletados e interpretados em 

relação ao “sentido da vida” no trabalho e seus sonhos no mesmo, do dono e de um dos 

funcionários da Micro Empresa em questão. 

 

4.4.4.2 “Sentido da vida” no trabalho dos donos e funcionários 

  

Assim como nos funcionários abordados individualmente, a coleta de dados é feita 

junto aos donos e funcionários desta empresa. 

 O “sentido da vida” no trabalho do dono QRMSLG: (04), vulgo Argo, vai estar 

relacionado com o significado, com a construção para uma sociedade melhor e com 

crescimento sustentável. Pode-se observar que todos esses sentidos estão relacionados com os 

incentivos vistos no nível social da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de 

Maslow, como se faz verificável também que o sentido do trabalho esta totalmente de acordo 

com o que o mesmo acha que motiva seus funcionários no trabalho. 

O sentido do trabalho da funcionária QRMSLF: (06), vulgo Bretanha, está 

relacionado também com o nível social da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades 

de Maslow como, por exemplo, ajudar o próximo. Como é possível ver, essa resposta esta 

totalmente de acordo com a sua motivação organizacional, pois também se encontra no 

âmbito social da pirâmide descrita por Maslow. 

 

4.4.4.3  Felicidade Interna Laboral (FIL) dos Funcionários  

 

A Felicidade Interna Labora (FIL) desta funcionária com o vulgo de Bretanha, virá 

através do trabalho em equipe no trabalho com ajuda mútua. Esse resultado da FIL está 

acordado com o nível social da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

Indicador FIL: 
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 Trabalho em equipe com autonomia e ajuda mútua 

 

4.4.4.4  Felicidade Interna Bruta (FIB) dos funcionários e donos 

  

Nesse quesito, como em todas as empresas anteriores, foi procurado descobrir o que os 

donos fazem visando os seus funcionários em relação as nove dimensões da Felicidade 

Interna Bruta (FIB) e qual a preferência deles entre as mesmas, além de constatar o grau de 

satisfação do funcionário em relação a essas nove dimensões da FIB. 

 

4.4.4.4.1 Preferências em relação a FIB 

 

 O dono QRMSLG: (04), vulgo Argo, tem como sequência de importância em relação 

as dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) as seguintes colocações abaixo:  

 

Tabela 50:Preferências FIB (Argo) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Bem estar Psicológico 6º Interação com a comunidade  

2º Saúde 7º Cultura 

3º Bom uso do tempo 8º Governança 

4º Educação 9º Padrão de Vida Econômico 

5º Meio Ambiente     
Fonte: Pesquisa atual 

 

Se for analisar individualmente este pequeno contexto, observar-se que a dimensão 

“padrão de vida econômico” é a ultima opção em importância para este dono de Micro 

empresa. A primeira vem do “eu”, é a dimensão relacionada com o Bem estar psicológico, e o 

meio ambiente se encontra em quinto lugar em importância para esse dono. 

A funcionária QRMSLF: (06), vulgo Bretanha, tem como sequência de importância 

para as dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) as seguintes posições abaixo: 
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Tabela 51: Preferências FIB (Bretanha) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Saúde 6º Interação com a comunidade  

2º Bem estar Psicológico 7º Educação 

3º Padrão de Vida Econômico 8º Cultura 

4º Bom uso do tempo 9º Governança 

5º Meio Ambiente     
Fonte: Pesquisa atual 

 

Neste pequeno contexto, também se for analisado individualmente, é visto que o 

Padrão de vida econômico, dimensão da FIB mais relacionada com o trabalho, se encontra na 

terceira posição em grau de importância para este funcionário. É possível ver que a dimensão 

da saúde é a principal para esse funcionário, e que a preocupação com o meio ambiente se 

encontra literalmente no meio da tabela. 

Constata-se que o que o dono dessa Micro Empresa tem nas suas duas primeiras 

posições é o mesmo que o funcionário entrevistado tem, porém em situação inversa entre as 

dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) selecionadas.  

 

4.4.4.4.2 o que é feito pelo dono em relação as nove dimensões da FIB visando seus 

funcionários 

 

As quatro dimensões que é feito algo serão analisadas a seguir: 

Bom uso do tempo – O dono vulgo Argo, diz procurar saber as necessidades dos 

funcionários para que os mesmo tenham uma maior flexibilidade em seu horário. 

Meio Ambiente – O dono diz ajudar através da conscientização dos funcionários para 

o uso de pensamentos ambientalmente positivos, ou seja, um pensamento mais “sustentável”.   

Interação com a comunidade – o dono vulgo Argo, em datas de festas e 

comemorações faz doações para as creches, orfanatos, dentre outras instituições de caridade. 

Governança – o dono procura envolver mais seus funcionários nas decisões 

estratégicas da empresa como, a aplicação de uma gerência participativa dos mesmos. 
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Com essa análise podemos observar que as cinco primeiras das nove dimensões da 

FIB citadas por esse dono, são em sequência de importância para o funcionário com as 

seguintes colocações: 2º, 4º, 5º, 6º e 9º respectivamente. 

Mais uma vez neste trabalho a preocupação com a dimensão do meio ambiente está em 

uma posição intermediária, constando em 5º entre as nove dimensões, para ambos os 

entrevistados nessa organização. 

 

4.4.4.4.3 Grau de satisfação  

 

A seguir estão dispostas á tabela 52 e a tabela 53, do dono do estabelecimento, vulgo 

Argo e da funcionária, vulgo Bretanha, respectivamente. Essas tabelas mostrarão o grau de 

satisfação dos respondentes segundo as nove dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB). A 

tabela a seguir é a tabela referente à satisfação do dono QRMSLG: (04), vulgo Argo, da 

Micro Empresa em questão em referencia global e do trabalho. 

 

Tabela 52: Grau de satisfação (Argo) 

Domínio 
O Índice de 

Raw 
Todos Pesquisa média 

Takers 
O Índice 

Normalizado 

Satisfação global com 
a vida 

73 68 59 

Trabalhar 75 60 66 

   Fonte: Adaptado de http://happycounts.org/survey/GNH  

 

Percebe-se ao analisar esta tabela acima, como nas tabelas anteriores, um destaque de 

cor amarela sobre a dimensão referente ao trabalho.  No contexto são observados que a 

satisfação do dono desta Micro empresa do ramo de papelaria e presentes, é de cerca de 75 

“pontos de satisfação” constando satisfeito com o trabalho atual pra um total 100, ou seja, 

75% de satisfação, e a satisfação global se encontra com o resultado bem próximo, 73 pontos, 

ou seja, 73% de satisfação com a vida em geral. 

A tabela a seguir será referente à funcionária QRMSLF: (06), vulgo Bretanha. 
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Tabela 53: Grau de satisfação (Bretanha) 

Domínio 
O Índice de 

Raw 
Todos Pesquisa média 

Takers 
O Índice 

Normalizado 

Satisfação global com 
a vida 

80 68 69 

Trabalhar 75 60 66 

    Fonte: Adaptado http://happycounts.org/survey/GNH  

 

Na análise das respostas desta outra tabela, se vê destacado em amarelo, que o 

QRMSLF: (06), vulgo Bretanha, se encontra bem feliz e satisfeito. O Próprio mostra que o 

funcionário tem uma mensuração 75 “pontos de satisfação” para um total de 100, ou seja, 

75% de satisfação no trabalho, confirmando uma boa satisfação para o mesmo. Na sua 

satisfação global é calculada uma média de 80 pontos, ou seja, 80% de satisfação com a vida. 

A seguir vamos analisar os valores dos respondentes dessa Micro Empresa 

 

4.4.4.5  Valores que provavelmente influenciaram nas escolhas das vertentes anteriores 

 

a) QMRSLG: (04), vulgo Argo 

Essa primeira tabela abaixo faz menção aos valores pessoais do dono QMRSLG: 

(04), vulgo Argo, desta empresa analisada. 

 

Tabela 54:Valores pessoais (Argo) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 

 

Nesta tabela acima, apesar de se perceber que apenas o valor ético e o valor vital se 

diferenciam dos demais, o valor ético leva uma vantagem de 3 pontos em cima do vital, sendo 

assim o valor ético o principal valor pessoal para o dono, vulgo Argo, desta Micro Empresa.  
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A próxima tabela abaixo irá mostrar o grau de importância dos valores no trabalho 

entre os seis valores citados pelo professor espanhol Martínez Ortiz (2009), na visão do dono 

QRMSLG: (04), vulgo Argo. 

 

Tabela 55: Valores no trabalho (Argo) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 

 

Se faz perceber na tabela acima que o valor ético é o que se destaca no meio dos 

outros valores no trabalho na visão deste dono, vulgo Argo, de uma Micro Empresa. 

A seguir se fará a analise dos valores da funcionária QRMSL: (06), vulgo Bretanha 

desta mesma pequena empresa. 

b) QRMSLF: (06), vulgo Bretanha 

Essa tabela abaixo faz menção aos valores pessoais da funcionária QMRSLF: (06), 

vulgo Bretanha, desta empresa em questão. 

 

Tabela 56: Valores pessoais (Bretanha)  

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 
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Nesta tabela acima é possível perceber que o valor sagrado é o que se destaca entre os 

mesmos selecionados na tabela acima como sendo os principais em relação aos valores 

pessoais para o funcionário QRMSLF: (06), vulgo Bretanha, desta Micro Empresa.  

A próxima tabela abaixo irá mostrar o grau de importância dos valores no trabalho 

dentre os seis valores citados pelo professor espanhol Martínez Ortiz (2009), na visão do 

funcionário QRMSLF: (06), vulgo Bretanha da empresa em questão. 

 

Tabela 57: Valor no trabalho (Bretanha) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 

 

É percebido na tabela acima que o valor ético e o valor intelectual que se destacam 

em meio aos outros valores no trabalho na visão deste funcionário  

Após todos esses quesitos descritos sobre os funcionários e o dono desta pequena 

empresa pode-se destacar no ponto a seguir o quem vem a ser a Real Motivação e Satisfação 

Laboral (RMSL) do mesmo. 

 

4.4.4.6 Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) da funcionária selecionada para a 

entrevista na Papelaria, de codinome, ABC 

 

A RMSL da funcionária QRMSL: (06/ Bretanha) - Virá através do trabalho em 

equipe com ajuda mútua. E a Satisfação no trabalho desta mesma funcionária, como também 

já visto antes, gira em torno de 75%, ou seja, satisfeito com o seu trabalho atual. 
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4.4.5 Assis LTDA   

 

Essa empresa vende e distribui materiais para empresas do ramo de copiadoras. Essa 

organização como as quatro últimas é considerada uma Micro Empresa de acordo com os 

critérios do Sebrae. A mesma é formada de um dono e dois funcionários, e está localizada no 

bairro do Centro. Foram entrevistados nessa empresa, um funcionário e o dono, ou seja, o 

dono é único, então ele próprio disse decidir sobre a estratégia da mesma, e um funcionário 

que vai abranger 50% do total dos funcionários desta organização. 

 De princípio, na analise dos resultados foi constatado que nessa empresa, como nas 

outras quatro MPEs já relatadas neste trabalho, não existe algum incentivo motivacional 

formalmente elaborado pelo dono da mesma. Nem foi transcrito pelo dono se ele gostaria ou 

mesmo achava que existia alguma em mente. Os incentivos constatados foram: 

 A amizade no trabalho; 

 Variedade de funções; 

 Implantação de metas; e 

 Trabalho em equipe 

Agora nos pontos abaixo estarão os incentivos motivacionais que o dono desta Micro 

Empresa gostaria de ter, ou como o mesmo deve ter entendido, continuar a ter: 

 Plano de saúde; 

 Ter certeza de receber o salário certo no dia correto; 

 Utilização de maquinas e equipamentos corretos para as funções; 

 Implantação de metas; e 

 Trabalho em equipe  

 Aqui se é possível observar que o dono QRMSLG: (05), vulgo Pai, deste 

estabelecimento resolveu mesclar suas opiniões e marcou duas vertentes iguais nas duas 

opções expostas no questionário. Os dois incentivos escolhidas em ambas opções foram 

relacionados com a implantação de metas e o trabalho em equipe, uma pretendendo atingir o 

nível de auto realização do funcionário e a outra querendo atingir o nível social da pirâmide 

da Hierarquia das Necessidades de Maslow, respectivamente.  
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4.4.5.1 Motivação dono X Motivação funcionários 

 

 Como já observado acima, a preocupação do dono QRMSLG: (05), vulgo Pai, está 

relacionado principalmente com o trabalho em equipe e a implantação de metas dada aos 

seus funcionários. 

O funcionário QMRSLF: (07), vulgo Nósda, respondeu com as suas próprias palavras 

que o que o incentiva é a “facilidade para entrar no mercado, adquirir experiência e 

também uma gerência participativa”. Mas com uma analise um pouco mais aprofundada 

pode-se constatar que nas suas preferências de incentivo motivacional nas questões objetivas 

se encontra também a gerência participativa. 

A seguir, então, estão os pontos selecionados pelo mesmo funcionário QRMSLF: 

(07), vulgo Nosda, quando perguntado no questionário através da questão fechada sobre o que 

motiva ou motivaria o mesmo, as respostas foram as seguintes: 

 Utilização de tarefas desafiadoras; 

 Gerência participativa; 

 Trabalho em equipe; 

 Utilização de trabalhos criativos; e 

 Ter uma chance de alcançar o seu limite 

Portanto, tende-se a observar que esse funcionário tem uma maior inclinação de 

preferencia para a aplicação de incentivos motivacionais organizacional relacionados à 

gerência participativa. Pode-se observar também que um dos principais incentivos 

motivacionais organizacional relacionado tanto pelo dono quanto pelo seu funcionário  é 

ligado ao trabalho em equipe, mostrando assim um certo grau de sintonia entre ambos.  

Mas os principais e mais importantes incentivos motivacionais citados por ambos os 

entrevistados na empresa foi constatado que não são iguais, pois para o dono, está relacionado 

nas metas e no trabalho em equipe, já o funcionário tem suas motivações fincadas na 

gerencia participativa. A única coisa que destaca-se é que ambos se preocupam com o nível 

social da pirâmide da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

 No próximo ponto deste trabalho mais uma vez serão descritas as informações 

coletadas em relação ao “sentido da vida” no trabalho e seus sonhos no mesmo do dono e do 

funcionário, agora na Micro Empresa Assis vendas e distribuição. 
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4.4.5.2 “Sentido da vida” no trabalho do dono e de um dos funcionários  

 

 O sentido do trabalho do dono QRMSLG: (05), vulgo Pai, vai estar relacionado com 

o “estar bem com seus funcionários”. Pode-se verificar assim que o “sentido do trabalho” 

estão relacionados ao nível social da pirâmide da Hierarquia das Necessidades de Maslow.  

O “sentido da vida” no trabalho do funcionário, vulgo Nósda, está relacionado com o 

“estar feliz no seu ambiente de trabalho, ter um significado com a tarefa” ambos os pontos 

citados se mostram preocupados com a auto realização do mesmo funcionário. Em sequência, 

como visível na análise feita sobre este funcionário desta empresa, essa resposta não diverge 

nem converge com a sua motivação organizacional. Pois na motivação seria uma gerência 

participativa e no “sentido do trabalho” seria o significado com a tarefa. 

 

4.4.5.3  Felicidade Interna Laboral (FIL) dos Funcionários  

 

 Ao “mesclar” o necessário, foi constatado que a Felicidade Interna Laboral (FIL), 

deste funcionário, provavelmente virá através de uma gerência participativa. 

Esse resultado da Felicidade Interna Laboral (FIL) esta acordado com o nível social da 

pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

Indicador FIL:  

 Gerência participativa nas decisões estratégicas para adquirir experiência 

 

4.4.5.4  Felicidade Interna Bruta (FIB) dos funcionários e donos 

 

 Nesse ponto, como em todas as MPEs anteriores descritas nesse trabalho, será 

procurado descobrir o que o dono faz visando os seus funcionários em relação as nove 

dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) e qual a preferência deles entre as mesmas, além 

de constatar o grau de satisfação do funcionário em relação a essas nove dimensões da FIB. 

 

4.4.5.4.1 Preferências FIB 

 

 O dono dessa Micro Empresa , mostra como sequência de importância em relação as 

dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB) as seguintes colocações abaixo: 
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Tabela 58: Preferências FIB (Pai) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Bem estar Psicológico 6º Cultura 

2º Saúde 7º Meio Ambiente 

3º Bom uso do tempo 8º Padrão de Vida Econômico 

4º Interação com a comunidade 9º Governança 

5º Educação     
Fonte: Pesquisa atual 

 

Se for analisado individualmente este pequeno contexto acima, será possível observar 

que a dimensão “padrão de vida econômico” é a penúltima opção em importância para este 

dono desta Micro Empresa. Que o bem estar psicológico se encontra em 1º e o meio ambiente 

só aparece na 7ª posição em preferência dos pesquisados. 

O funcionário vulgo Nósda, tem como sequência de importância para as dimensões da 

Felicidade Interna Bruta (FIB) as seguintes posições abaixo: 

 

Tabela 59: Preferências FIB (Nósda) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Bem estar Psicológico 6º Meio Ambiente 

2º Saúde 7º Interação com a comunidade 

3º Educação 8º Padrão de Vida Econômico 

4º Bom uso do tempo 9º Governança 

5º Cultura     
Fonte: Pesquisa atual 

 

Nesta tabela relatada acima, também se for analisada individualmente, é visto que o 

Padrão de vida econômico, dimensão da FIB mais relacionada com o trabalho, se encontra na 

8ª posição em grau de importância para este funcionário. Que o bem estar psicológico é a 

principal e a dimensão relacionada ao meio ambiente está apenas em 6º. 

Pode-se constatar que o que o dono dessa Micro Empresa tem nas suas duas primeiras 

posições é o mesmo que o funcionário entrevistado tem também. 
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4.4.5.6.2 O que é feito pelo dono em relação as nove dimensões da FIB visando os 

funcionários 

 

Nesta pesquisa também foi constatado que o dono da Micro Empresa em questão, não 

faz ações voltadas para seus funcionários em relação as nove dimensões da Felicidade Interna 

Bruta (FIB), mas gostaria de fazer em relação as três delas, porém não tem ideia do que 

realizar. Essas dimensões estão dispostas a seguir:  

 Bom uso do tempo  

 Governança 

 Padrão de vida econômico  

Mais outra vez neste trabalho a preocupação com a dimensão do meio ambiente está 

em uma posição de intermediária para o fim, constando em 7º para o dono e em 6º para o 

funcionário entre as nove dimensões existentes na FIB. 

 

4.4.5.4.3 Grau de satisfação  

 

A seguir estão dispostas a tabela 60 e a tabela 61, do dono do estabelecimento 

QRMSLG: (05), vulgo Pai e do funcionário QRMSLF: (07), vulgo Nósda, respectivamente. 

Essas tabelas mostrarão o grau de satisfação dos respondentes segundo a dimensão 

relacionada ao trabalho da Felicidade Interna Bruta (FIB).  

A tabela a seguir é a tabela referente às satisfações do dono QRMSLG: (05), vulgo 

Pai, da Micro Empresa em questão. 

 

Tabela 60: Grau de satisfação (Pai) 

Domínio 
O Índice de 

Raw 
Todos Pesquisa média 

Takers 
O Índice 

Normalizado 

Satisfação global com 
a vida 

79 68 69 

Trabalhar 54 60 43 

    Fonte: Adaptado http://happycounts.org/survey/GNH  

 

Pode-se constatar ao ser analisado o conteúdo desta tabela, não diferente das tabelas 

anteriores, um destaque de cor amarela sobre a dimensão da Felicidade Interna Bruta (FIB), 
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referente ao trabalho. Nessa tabela é observável que a satisfação do dono desta Micro 

Empresa, é de cerca de 54 “pontos de satisfação” pra um total de 100, ou seja, 54% de 

satisfação, que na interpretação do autor desse trabalho significa que a mesma encontra-se 

nem satisfeita, nem insatisfeita E a sua satisfação global se encontra com 79  “pontos de 

satisfação”, ou seja, 79% satisfeito.. 

A tabela a seguir será referente à funcionária QRMSLF: (07), vulgo Nósda. 

 

Tabela 61: Grau de satisfação (Nósda) 

Domínio 
O Índice de 

Raw 
Todos Pesquisa média 

Takers 
O Índice 

Normalizado 

Satisfação global com 
a vida 

70 68 54 

Trabalhar 58 60 46 

   Fonte: Adaptado http://happycounts.org/survey/GNH 

 

Agora na análise das respostas desta tabela referente a um dos funcionários, pode-se 

ver destacado em amarelo, que o mesmo funcionário, QRMSLF: (07), vulgo Nósda, tem uma 

mensuração de 58 para um total de100, ou seja, 58% de satisfação no trabalho, encontrando-

se, na interpretação do autor deste trabalho, nem satisfeito nem insatisfeito com o mesmo. 

Observando a sua satisfação global pode-se constatar que a mesma se encontra com 70 

“pontos de satisfação”, ou seja, 70% satisfeito.  

A seguir se é vista a medição dos valores dos referidos respondentes desta pesquisa 

nesta Micro Empresa 

 

4.4.5.5  Valores que provavelmente influenciaram nas escolhas das vertentes anteriores 

 

a) QMRSLG: (05), vulgo Pai 

Essa primeira tabela abaixo faz menção aos valores pessoais do dono QMRSLG: 

(05), vulgo Pai, desta empresa analisada. 
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 Tabela 62: Valores pessoais (Pai)  

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PSSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 

 

Nesta tabela acima é possível perceber que apenas o valor sensível se diferencia, dos 

demais valores selecionados na tabela como sendo o principal valor pessoal para o dono 

QRMSLG: (05), vulgo Pai, desta Micro Empresa.  

A próxima tabela abaixo mostrará o grau de importância dos valores no trabalho entre 

os seis valores citados pelo professor espanhol Martínez Ortiz (2009), na visão do dono 

QRMSLG: (05), vulgo Pai. 

 

Tabela 63: Valores no trabalho (Pai) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009) 

 

Se faz perceber na tabela acima que o valor sensível e o valor Sagrado são iguais em 

termo de importância, e ao analisar mais profundamente é detectado que são realmente 

idênticos, assim sendo os mais importantes na visão deste dono de uma Micro Empresa. 

A seguir será analisado os valores do funcionário QRMSLF: (07), vulgo Nósda desta 

mesma Micro Empresa. 

b) QRMSLF: (07), vulgo Nósda 
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Essa tabela abaixo faz menção aos valores pessoais do funcionário QMRSLF: (07), 

vulgo Nósda, desta empresa em questão. 

 

Tabela 64: Valores pessoais (Nósda)  

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 

 

Nesta tabela acima, por mais que cinco dos seis valores aparentemente estejam em 

empate, dois se destacam, são eles: O valor sensível e o valor intelectual. Se tornando assim, 

os principais em relação aos valores pessoais para o funcionário QRMSLF: (07), vulgo 

Nósda, desta Micro Empresa.  

A próxima tabela abaixo irá mostrar o grau de importância dos valores no trabalho 

dentre os seis valores citados pelo professor espanhol Martínez Ortiz (2009), na visão do 

funcionário QRMSLF: (07), vulgo Nósda, da empresa em questão. 

 

Tabela 65: Valores no trabalho (Nósda) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 

 

É percebido na tabela acima que o valor intelectual é o que se destaca em meio aos 

outros valores no trabalho, na visão deste funcionário, vulgo Nósda, de uma Micro Empresa.  
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Após todos esses quesitos descritos sobre o funcionário desta Micro Empresa é 

possível destacar no ponto a seguir o quem vem a ser a Real Motivação e Satisfação 

Laboral (RMSL) do mesmo. 

 

4.4.5.6 Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) do funcionário selecionado para a 

entrevista na Assis vendas e distribuição. 

 

Então foi chegado ao seguinte veredito partindo da análise padrão para o funcionário 

entrevistado nesta empresa. A RMSL do funcionário QRMSL: (07/ Nosda) – Virá através de 

uma Gerência participativa, sendo essa gerência futuramente desdobrada pelo autor deste 

trabalho em duas vertentes: A G.P nas estratégias da empresa ou a G.P do trabalho em equipe 

que envolva o seu gestor. E a Satisfação no trabalho deste mesmo funcionário, como também 

já visto antes, gira em torno de 58%. 

 

4.5 Conclusões Quantitativas 

 

Nessas conclusões quantitativas serão usados gráficos e tabelas estatísticas para avaliar 

a tendência de todas as vertentes abordadas neste trabalho científico, para que as mesmas 

possam ser usadas em outros trabalhos ou até mesmo em alguma extensão deste próprio. 

 

4.5.1  Valores 

 

Então se dará início a nossas conclusões de tendências quantitativas, ou seja, um 

estudo preliminar pra avaliar os valores, tanto os pessoais quanto os referentes ao trabalho, 

citados pelos funcionários e os donos das Micro e Pequenas Empresas relatadas nesta 

pesquisa.  

 

4.5.1.1 Valores dos funcionários 

 

Os valores dos funcionários assim como o de todos os entrevistados foram analisados 

a partir de pensamentos da vida pessoal e da vida no trabalho dos mesmos. 

A) Valores Pessoais dos Funcionários  



 

129 

 

No gráfico abaixo se faz possível analisar a quantidade, em números, das respostas 

dadas sobre os valores pessoais citados pelo total de funcionários entrevistados. 

 

Gráfico 03: Valores pessoais dos funcionários em numeros inteiros 
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       Fonte: Pesquisa atual 

 

É fácil observar logo de primeira neste gráfico acima que a quantidade de vezes que os 

valores éticos foram citados pelos respondentes no âmbito pessoal é bem maior do que a 

quantidade de vezes que foi lembrado o valor que vem na “segunda colocação” (Sagrado) o 

qual aparece com apenas 3 citações.  

No gráfico abaixo é possível analisar essas citações em números de porcentagem sobre 

esses mesmos valores pessoais 

 

Gráfico 04: Valores pessoais dos funcionários em porcentagem.  
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       Fonte: Pesquisa atual 

 

 O valor ético se encontra com quase metade da porcentagem de preferência entre os 

valores citados pelo autor e baseados no estudo do professor espanhol, Martínez Ortiz (2009). 

A seguir, o próximo gráfico irá constatar a quantidade de vezes que determinados 

valores foram citados pelos respondentes em relação ao ambiente de trabalho. Sempre 
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lembrando que esses valores são os valores citados no questionário com referência ao 

professor espanhol Martínez Ortiz (2009). 

B) Valores relativos ao trabalho 

Esses valores são os valores que vão estar ligados ao ambiente laboral em que a pessoa 

esteja engajada, ou seja, são os valores que ela priva e que acha mais importante entre esses 

seis valores descritos por Martínez Ortiz (2009). 

 

Gráfico 05: Valores no trabalho dos funcionários em números inteiros 

 

     Fonte: Pesquisa atual 

 

É possível perceber neste gráfico acima que existe um empate que está entre os valores 

intelectuais (05) e os valores éticos (05), seguidos de perto pelos valores sensíveis (04). Outro 

destaque, só que agora negativo vai para o valor estético, pois este não foi diagnosticado nenhuma vez. 

No gráfico a seguir encontram-se estes números acima transformados em estatística de 

porcentagem. 

 

Gráfico 06: Valores no trabalho dos funcionários em porcentagem. 
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       Fonte: Pesquisa atual 

 

Juntos os dois valores com mais “preferências” chegam a quase 60%, No próximo 

gráfico será possível a constatação a quantidade total, entre valor pessoal e os valores 

relacionados ao trabalho, que os funcionários analisados tenham citados.  
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Gráfico 07: Quantidade total dos valores pessoais e no trabalho, em numeros inteiros 
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       Fonte: Pesquisa atual 

 

Agora em uma visualização total com o referente no gráfico acima, é visto que o valor 

ético se destaca em relação aos demais, mesmo se “juntadas” as duas categorias em questão 

(pessoal e no trabalho), que por sinal no total são cinco, mas para esse trabalho só foram 

destacadas um par, as referente aos valores pessoais e aos valores no trabalho, mas segundo o 

próprio professor Martínez Ortiz (2009) ainda existem os valores referente ao acadêmico, ao 

social e ao familiar. 

No gráfico abaixo estarão todos esses valores citados acima em forma de números 

inteiros, só que agora em forma de porcentagem. 

 

Gráfico 08: Quantidade total dos valores pessoais e no trabalho, em porcentagem 
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       Fonte: Pesquisa atual 
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O gráfico acima mostra que o valor escolhido (valor ético) pelos funcionários em geral 

chega a quase 40% do total, ou seja, uma boa quantia para poder destaca-lo como uma 

provável tendência desse estudo preliminar para pesquisas posteriores, seguido dos valores 

intelectuais com 20%. 

A seguir pode-se analisar as respostas dos funcionários para o sentido do trabalho 

citados nos questionários aplicados na pesquisa. 

 

4.5.2 “Sentido da vida” no trabalho 

 

Nesta etapa será avaliado o sentido do trabalho dos entrevistados e verificar quantas 

vezes se repetiu as determinadas citações, pelas respostas dos diferentes funcionários 

analisados na mesma pesquisa, além de liga-lo aos níveis da pirâmide da teoria da Hierarquia 

das Necessidades de Maslow, para assim, os mesmo melhorem serem quantificados, ou seja, 

verifica-se pra que tendência o sentido do trabalho dos funcionários apontam de acordo com 

os níveis da pirâmide de Maslow. 

 

Tabela 66: “Sentido da vida” no trabalho dos funcionários. 

Citações relativas ao “sentido da vida” no trabalho de todos os funcionários entrevistados 
e a interligação dos mesmos com os níveis da pirâmide da Teoria da hierarquia das 

necessidades de Maslow  

Citação Quantidade Nível da pirâmide de Maslow 

Estabilidade no emprego 1 Segurança 

Harmonia no trabalho 1 Social 

Ajudar o próximo 1 Social 

Estar feliz no seu ambiente de trabalho  2 Auto realização 

Significado com a tarefa, gostar do que faz 2 Auto realização 

Poder obter um futuro mais confortável 1 Segurança 

Crescer na empresa através do próprio esforço 1 Estima 

Realizar seus objetivos e metas  1 Auto realização 

Ganhar o que acha justo 1 Estima 

Se for reconhecido pelo que faz 2 Estima 
Fonte: Pesquisa atual 

 



 

133 

 

Acima, na tabela, é possível observar as citações, a quantidade de vezes que a mesma 

foi lembrada pelos entrevistados, e a ligação delas com os níveis da pirâmide da teoria da 

Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

Abaixo encontra-se o gráfico da tendência do “sentido da vida” no trabalho dos 

funcionários, através da quantidade que as mesmas tenham sido referidas através das citações 

“lincadas” com os níveis da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, 

como por exemplo, “se for reconhecido pelo que faz” ganha dois (2) pontos, mas a citação 

“ajudar o próximo” ganhará apenas um (1), pois será quantificada através no numero de vezes 

citadas 

 

Gráfico 09: “Sentido da vida” no trabalho: Funcionários X Níveis de Maslow 
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       Fonte: Pesquisa atual 

 

No gráfico acima é visto que o nível da auto realização da pirâmide da teoria da 

Hierarquia das Necessidades de Maslow é o que mais se sobressai quando comparado com o 

“sentido da vida” no trabalho de todos os funcionários analisados, ou seja, reafirmando 

algumas teses de que o “sentido da vida” no trabalho realmente vem de dentro (auto) do ser 

humano e não apenas dos incentivos motivacionais tradicionais adquiridos tanto interna 

quanto externamente, por isso que somado com o mesmo poderá gerar outra vertente, ou seja, 

a FIL. 

No próximo ponto será analisada a quantidade de vezes que determinados incentivos 

motivacionais tradicionais foram citados. 
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4.5.3 Incentivos motivacionais 

 

Os incentivos motivacionais expostos no gráfico a seguir, estão selecionados na 

pergunta “fechada” sobre motivação no questionário aplicado nesta pesquisa, e são totalmente 

baseados nos níveis da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

 

Gráfico 10: Incentivos motivacionais dos funcionários. 
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        Fonte: Pesquisa atual 

 

No gráfico acima é possível observar que os incentivos motivacionais: Crescer na 

empresa através do seu esforço; Plano de saúde; Identificação com a tarefa; e trabalho em 

equipe, estão igualmente na liderança da preferência desses funcionários de MPEs comerciais 

da cidade de João Pessoa /PB. Porém de contraponto temos os incentivos motivacionais 

como: o auxílio no estudo, a utilização de trabalho criativo e a certeza de receber o salário em 

dia, que só ganharam um ponto, entretanto, existem outros incentivos motivacionais 

tradicionais no questionário aplicado que nem foram citados, como por exemplo “a 

necessidade de ser aceito e interagir com outras pessoas”. 

 A seguir será possível a observação das novas tendências do estudo preliminar dos 

“novos” incentivos motivacionais detectados na pesquisa: 
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 Interatividade com o povo; 

 Distância da residência; 

 Bem estar material; 

 Bem estar mental; 

 Poder se impor mais nas decisões do trabalho; 

 Adquirir experiência; 

 Adquirir conhecimento em várias áreas; 

 Oportunidade de trabalhar; 

 Crescer com a empresa; e 

 Chance de se tornar sócio (a). 

Todos esses se bem analisados começam em primeira pessoa. 

 No próximo gráfico se faz possível observar a média do grau de satisfação referente a 

três dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB), são elas: o bem estar, a saúde e o trabalho. 

 

4.5.4 Grau de Satisfação 

 

Gráfico 11: Média do grau de satisfação em cinco indicadores FIB 

 

      Fonte: Pesquisa atual 
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No gráfico anterior o destaque negativo vai para o Bem-estar material que se apresenta 

com a menor média de satisfação entre os respondentes (funcionários) desta pesquisa 

científica em relação aos respondentes  em geral que fizeram o questionário no site 

happycounts.org.  

Também há de se destacar a diferença positiva de 9,1 pontos da satisfação relacionada 

ao Bem estar mental dos respondentes (funcionários) desta pesquisa científica com os 

respondentes gerais. Assim pode-se dizer que os funcionários das MPEs pesquisadas estão 

acima da média dos demais respondentes. 

A seguir se apresentam as citações da Felicidade Interna Laboral (FIL), a 

quantidade de vezes que as mesmas foram citadas e a ligação com que as proprias tem com os 

níveis da piramide da teoria da Hierarquia das Necessidade de Maslow e com as dimensões da 

FIB. 

 

4.5.5 Felicidade Interna Laboral (FIL) 

 

Tabela 67: Citações dos funcionários: Felicidade Interna Laboral (FIL) 

Tabela sobre as citações relativas a Felicidade Interna Laboral (FIL) de todos os 
funcionários entrevistados e a interligação das mesmas com os níveis da pirâmide da 

Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, além quantidade de citações. 

Identificação Citação Quantidade 
Nível da pirâmide de 

Maslow 
A Interatividade com o cliente 1 Social 

B Perspectiva de um futuro com conforto 1 Segurança 

C Fatores fisiológicos de sobrevivência 1 Fisiológico 

D Reconhecimento por parte de todos 3 Estima 

E Trabalho em equipe 2 Social 

F Identificação com a tarefa 2 Auto realização 

G Conforto no ambiente de trabalho 1 Fisiológico 

H Se sinta feliz e satisfeito com o que faz 1 Auto realização 

I  Autonomia para se impor/ Autonomia de poder 1 Estima 

J Crescimento na empresa/ com a empresa 1 Estima 

K Adquirir conhecimento em várias áreas 2 Auto realização 

L Oportunidade de trabalhar 1 Fisiológico 

M Possibilidade de torna-se sócio (a)  1 Auto realização 

N Remuneração que o funcionário ache justa 1 Estima 

O Contrato de trabalho com estabilidade 1 Segurança 

P Trabalho em equipe com harmonia 2 Social 

Q Gerência participativa 1 Social 

Fonte: Pesquisa atual 
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Se faz perceptível a presença de alguns incentivos da FIL nos quais sejam iguais aos 

incentivos motivacionais como, a gerência participativa, porém com o aprofundamento dessa 

pesquisa pode-se contatar nas entrelinhas o que realmente o deixa feliz, motivado e satisfeito 

com relação a essa gerência participativa será apenas um trabalho em equipe com o seu patrão 

ou mesmo a participação nas decisões estratégicas da empresa. 

No próximo gráfico apresentam-se os quatro incentivos da FIL que foram mais 

votados pelos funcionários das MPEs pesquisadas 

 

Gráfico 12: Principais incentivos da FIL 

 

Fonte: Pesquisa atual 

 

Logo de imediato percebe-se que a citação relacionada ao “reconhecimento por parte 

de todos” é a preferencial entre as variáveis que provavelmente trarão a Felicidade interna 

Laboral (FIL) do determinado funcionário. Além disso, destaca-se que não existe uma 

concentração muito grande em algum único tipo de incentivo para atração da FIL, até por que 

esse indicador irá mostrar a felicidade e a satisfação no trabalho de cada pessoa em individual, 

entretanto, é possível anexa-las em grupos para melhor quantifica-las. 

Agora no gráfico a seguir pode-se constatar a quantidade de citações dos funcionários 

das MPEs comerciais pesquisadas ligadas aos níveis da pirâmide da teoria Hierarquia das 

Necessidades de Maslow. 
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Gráfico 13: FIL X Níveis de Maslow: Funcionários 
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     Fonte: Pesquisa atual 

 

Neste gráfico acima destaca-se que o nível social, de estima e de auto realização estão 

empatados como principais tendências escolhidas pelos funcionários respondentes. Com isso 

é possível observar que a tendência, ou seja, o estudo preliminar da Felicidade Interna 

Laboral (FIL), estará relacionada com as necessidades secundárias dos níveis da pirâmide da 

teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. Os funcionários de MPEs, diferentes de 

muitas pesquisas que mostram que funcionários de grandes empresas preferem incentivos 

primários, nos trará a preocupação para um degrau a mais do que a própria “lei da 

sobrevivência”, apontando então para os incentivos mais ao topo da pirâmide. 

Essa Felicidade Interna Laboral (FIL) tenderá a aparecer através de incentivos mais 

requintados, com um maior grau de complexidade. 

O próximo gráfico faz referência as preferências dos funcionários entrevistados em 

relação as dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB). 

 

 

 

 

 



 

139 

 

4.5.6 Felicidade Interna Bruta (FIB) 

 

Gráfico 14: Preferência dos funcionários em relação as dimensões da FIB. 

 

     Fonte: Pesquisa atual 

 

Na tabela acima, é dado destaque a dimensão da saúde, pois esta se encontra em 1º 

lugar “em disparada”, com 105 pontos, em relação a outras sete dimensões, pois a 8ª (Bem 

estar Psicológico) se encontra coladinha em 2º lugar com 98 pontos. Esse esquema de 

pontuação será explicado na tabela (68) logo a seguir. 

Para completar as quatro primeiras posições, observa-se em total empate na dimensão 

referente ao padrão de vida e a educação. Ao se averiguar com atenção o gráfico acima, 

constata-se que, por mais que os debates sobre preservação do meio ambiente através de um 

desenvolvimento sustentável estejam em alta atualmente, a preocupação com o próprio meio 

ambiente vem disputando a 6ª, 7ª e 8ª posição – se encontrando nesse exato momento em 7º 

lugar nessa avaliação – como tendência do estudo preliminar. E mais uma vez, como já era de 

se esperar do cidadão brasileiro, a importância com a governança se encontra em último lugar.  

A tabela a seguir mostrará como se foi calculada a pontuação segundo a escolha das 

posições pelos entes entrevistados referentes ao gráfico acima. 
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Tabela 68: Pontuação relativa a preferência da FIB 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como visto, a pontuação é simples, ou seja, partindo de dois pontos para o último 

colocado, se é acrescido um ponto para cada posição com uma P.A até igualarmos a posição 

de 1º lugar com os dez pontos referentes ao ápice da “coroação”. 

 

4.6 Percepções do pesquisador com base na etnometodologia 

 

Vivenciando o cotidiano como ex-funcionário de três MPEs (duas comerciais e uma 

relacionada ao serviço), ex-dono de uma MPE comercial, e cliente de várias tantas outras, foi 

possível perceber que esse ato de motivar pessoas trará – pensando como funcionário – uma 

maior empolgação para trabalhar e produzir mais e melhor; pensando como gerente – esse ato 

de motivar nos trará um funcionário provavelmente mais produtivo; e pensando como cliente 

– é possível constatar um melhor atendimento através de um funcionário feliz e satisfeito. 

Mas essa estratégia de motivar seus funcionários não é muito utilizada nas empresas desses 

portes. Em todas as MPEs que trabalhei e inclusive a que fui dono, nunca constatei e nem 

criei nenhum tipo de incentivo motivacional organizacional formalizado para com seus ou 

meus funcionários. 

Nesse tempo em que me envolvi com as MPEs aqui na cidade de João Pessoa/PB – e 

ainda me envolvo, como consultor de planejamento estratégico – pude perceber que o 

incentivo motivacional organizacional – mesmo que informal – é um grande fator para a 

realização do trabalho bem feito pelo funcionário das mesmas, pois analisando após quase o 
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termino do curso de graduação de administração na UFPB, lembrei que existiam alguns 

desses incentivos que estudei (5 anos), informalmente adaptados as estratégias das 

organizações pelas quais interliguei-me no decorrer da minha vida, como por exemplo, o 

reconhecimento – tanto pelos amigos do trabalho, quanto pelos clientes e colaboradores em 

geral – o trabalho em equipe, a amizade no trabalho, a chance de se tornar sócio, dentre outros 

estilos de incentivos motivacionais mais complexos do que os incentivos apenas estudados e 

expostos pelas teorias e abordagens tradicionais das motivações.  

Intrinsecamente na proposta deste trabalho, o qual surgiu do pensamento de que os 

funcionários se motivariam mais, consequentemente, produziriam mais e seriam melhores 

entendidos através dos incentivos realizados com a base na Real Motivação e Satisfação 

Laboral (RMSL) dos mesmos, visando uma menor rotatividade dos próprios. Se faz possível 

também afirmar que os funcionários acham os incentivos motivacionais pelo menos 

importantes e que existem muitos outros tipos de incentivos com esse foco, além dos citados 

pelas teorias e abordagens motivacionais tradicionais. Embora saiba que apenas os incentivos 

motivacionais organizacionais não segurarão o funcionário no emprego, o ato de motivar de 

forma certa o mesmo, colabora para a manutenção do mesmo em seu ambiente de trabalho. 

Compreendo que o ato de motivar é de primordial importância para que todos os 

funcionários se sintam de certa forma mais agradáveis no seu ambiente laboral, ou seja, que 

faça com que o funcionário trabalhe mais feliz, satisfeito e com vontade de “fazer a coisa 

certa”. Esse trabalho científico buscou, dentre outras coisas, saber o que realmente motivaria 

uma pessoa a trabalhar em uma determinada MPE, e foi possível perceber que existem vários 

incentivos motivacionais tradicionais que podem ser utilizados e também novos incentivos 

que serão constatados pela motivação e o sentido do trabalho relacionados a  Felicidade 

Interna Laboral (FIL) do indivíduo.  

As Grandes empresas do mercado atual estão impondo uma melhor adequação de 

estratégia para as MPEs, principalmente com a ajuda do departamento de Recursos Humanos, 

que começam a sair do “extremamente burocrático”, para a ocupação de um lugar mais 

estratégico nas decisões das empresas, e os incentivos motivacionais organizacionais 

baseados na Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) surgem com anteparos na 

Felicidade Interna Laboral (FIL) e na Felicidade Interna Bruta (FIB), para poder se 

averiguar o que realmente vai motivar e deixar felizes e satisfeitos os determinados 

funcionários. 
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Entendo que seria interessante a aplicação de um questionário – usado neste trabalho 

com algumas modificações feitas pelo autor do mesmo, para tornar o processo mais rápido, 

após algumas aplicações visando aplicações futuras – pelo menos uma vez a cada três meses 

na organização – sendo o ideal de aplicação para o autor, uma vez por mês – para que os 

donos possam saber como realmente incentivar seus funcionários, fazendo com que eles 

trabalhem felizes e satisfeitos, e por consequência, produzam mais e com mais eficiência. 

Logo abaixo estarão as informações coletadas do questionário respondido pelo próprio 

autor, levando em conta seu último emprego em uma MPE como funcionário – trabalho este 

ainda realizado em plena elaboração da monografia. Essa análise deste respondente será feita 

pelas mesmas bases das análises feitas nos questionários dos funcionários em geral, 

principalmente os “alheios”. Entretanto a mesma não entrará na análise estatística de 

imediato, pois sobre tudo esta empresa em questão é uma empresa de serviços, mas não deixa 

de ser uma Micro Empresa com sede na cidade de João Pessoa/PB, não impedindo dessa 

forma, os pensamentos e sentimentos de seus funcionários serem iguais ou parecidos – que 

seria o mais provável – com os sentimentos dos funcionários das MPEs comerciais da mesma 

cidade, até porque o referido estudo pretende se estender para esses domínios do ramo de 

serviços, e aqui nesta exata análise vamos poder mostrar que nada impede esse novo percurso. 

 

4.6.1 Funcionário QRMSLF: (12), Hugo Ribeiro. 

 

Este funcionário foi um dos três funcionários de um sistema de aprendizagem que se 

veio a chamar de “Apreender JP” localizado no bairro de Tambaú na cidade de João Pessoa 

/PB. Esse estabelecimento é uma Micro empresa de acordo com os critérios adotados pelo 

Sebrae. Este mesmo funcionário vem a ser um rapaz de 27 anos, residente do bairro do Cristo 

Redentor, que trabalha como auxiliar administrativo e professor neste estabelecimento em 

questão, tendo o ensino superior incompleto como o seu máximo grau de escolaridade. 

 Abaixo será possível poder verificar as respostas analisadas pelo autor da pesquisa 

sobre ele mesmo em relação aos pontos abordados no mesmo trabalho científico. 

 

4.6.1.1  Valores Pessoais e no Trabalho 

 

a)  QMRSLG: (12), Hugo Ribeiro 
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Essa 1ª tabela abaixo faz menção aos valores pessoais do dono desta empresa. 

 

Tabela 69: Valores pessoais (Hugo) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES PESSOAIS 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado Ortiz (2009) 

 

Como é possível observar nesta tabela acima os valores intelectuais e éticos estão 

praticamente no mesmo nível, mas quando se é analisado a fundo no rascunho do 

questionário, acaba-se percebendo que o valor intelectual se sobressai sobre o ético.  

 Agora de acordo com o mesmo questionário, será averiguado os valores relacionados 

ao trabalho deste funcionário em questão. 

  

Tabela 70: Valores no trabalho (Hugo) 

TABELA DE PONTUAÇÃO INVERSA SOBRE AS PREFERÊNCIAS DENTRE OS 

VALORES NO TRABALHO 

Pontos 
VALORES 

Sensível Vital  Estético Intelectual Ético  Sagrado 

5             

10             

15             

20             

25             
Fonte: Adaptado de Ortiz (2009) 

 

Nesta tabela acima, é possível destacar que quando se é “falado” de valores no 

trabalho o destaque para este funcionário com o nome de Hugo, sem sombra de duvidas se 

encontra nos valores intelectuais.  
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4.6.1.2  “Sentido da vida” no trabalho 

 

 O Logomanegement deste funcionário gira em torno, segundo as palavras do próprio 

autor, “eu puder explorar e ampliar meus conhecimentos”, ou seja, pontos relacionados com 

o nível da auto realização da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow.   

 

4.6.1.3  Principais incentivos motivacionais 

 

 Quando perguntado na questão “aberta” sobre “o que motiva ou motivaria o 

determinado funcionário para trabalhar em uma Micro ou Pequena empresa”, o mesmo veio a 

responder com suas próprias palavras que é por causa da “Flexibilidade de horário e uma 

maior autonomia nas decisões”. Se faz possível ver que esta resposta está relacionada com o 

nível da estima da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

Quando pedido para este mesmo funcionário questionado para selecionar em ordem os 

cinco principais incentivos motivacionais organizacionais já pré estabelecidos no 

questionário, o mesmo relatou a sequência exposta a seguir: 

1º - Reconhecimento;  

2º - Alcançar meus limites;  

3º - Metas  

4º - Utilização de tarefas desafiadoras 

5º - Utilização de tarefas criativas 

Com análise da sequência desses incentivos motivacionais acima, constata-se que há 

uma enorme preocupação desse funcionário com o nível da auto realização da pirâmide da 

teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, onde é visto que quatro dos cinco quesitos 

(80%) se referem ao mesmo nível. 

 

4.6.1.4  Preferências da FIB 

  

 A sequência de importância e preferências entre as dimensões da Felicidade Interna 

Bruta (FIB), selecionada por este funcionário se encontra sequenciada nos termos a seguir: 

 

 



 

145 

 

Tabela 71: Preferências FIB (Hugo) 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Bem estar psicológico 6º Meio ambiente 

2º Saúde 7º Cultura 

3º Padrão de vida econômico 8º Interação com a comunidade  

4º Educação 9º Governança 

5º Bom uso do tempo     
Fonte: Pesquisa atual 

 

O que pode-se verificar aqui é que, a principal dimensão em grau de importância para 

este funcionário está relacionada com o seu bem estar psicológico, e esse se relaciona a vários 

níveis da pirâmide da teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. Observa-se também 

que o meio ambiente, mesmo esse funcionário sendo uma pessoa com o ensino superior quase 

completo, está em 6º lugar de acordo com o grau de importância. Outro destaque é para o 

padrão de vida, que se encontra em 3º lugar de acordo com o grau de importância. 

  

4.6.1.5  Felicidade Interna Laboral (FIL) 

  

A Felicidade Interna Laboral (FIL) desse funcionário foi constatada, ao analisar as 

respostas das vertentes destacadas acima, que virá através de “uma maior autonomia nas 

decisões e uma flexibilidade de horário que lhe permita a ampliação de seus 

conhecimentos”. 

 

4.6.1.6  Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) do funcionário 

 

A satisfação deste funcionário em relação a sua satisfação global com a vida e a 

satisfação com o trabalho está organizada na pequena tabela a seguir: 
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Tabela 72: Grau de satisfação (Hugo) 

Domínio 
O Índice de 

Raw 
Todos Pesquisa 

média Takers 
O Índice 

Normalizado 

Satisfação global com 
a vida 

63 68 47 

Trabalhar 54 60 43 

   Fonte: Adaptado de http://happycounts.org/survey/GNH  

 

 Percebe-se ao observar na tabela acima que a média da satisfação global com a vida, 

na perspectiva desse funcionário, está em torno de 63 “pontos” para um total de 100, ou seja, 

63% de satisfação. A média da satisfação no trabalho se encontra em 54 “pontos” para 100, 

ou seja, 54% de satisfação. Com isso, pode-se dizer que esse funcionário se encontra um 

pouco satisfeito com o seu trabalho de acordo com essa medição. 

Já o quesito “Motivação” da Real MOTIVAÇÃO e Satisfação Laboral (RMSL) vem 

da Felicidade Interna Laboral (FIL) da pessoa, que justamente para esse funcionário seria 

“uma maior autonomia nas decisões para obter melhor uma flexibilidade de horário que 

lhe permita a ampliação de seus conhecimentos, dentro ou mesmo fora do ambiente 

laboral”. 

 

4.7 Soma e comparações preliminares: Funcionários e autor 

 

A partir daqui será comparado os resultados obtidos na analise das respostas dos 

funcionários das MPEs comerciais pesquisadas, com a resposta do próprio autor deste 

trabalho. 

 

4.7.1 Valores: Autor e Funcionários 

 

Nesta etapa será feita uma comparação dos resultados obtidos nas análises do quesito 

sobre valores do questionário respondido pelo autor deste trabalho com a média dos 

resultados das respostas sobre os valores, tanto pessoais, quanto no trabalho dos funcionários 

das MPEs comerciais pesquisadas. 
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O valor pessoal que se sobressaiu para o autor deste trabalho foi o valor relacionado 

ao intelectual. Ao acrescentar o valor referido pelo autor, o mesmo sai da posição que 

ocupava de 3º lugar, junto a outros dois valores, e começa a ocupar a 2ª posição junto com os 

valores sagrados. Tudo isso é verificável no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 15: Quantidade em números de valores pessoais: Funcionários e autor 
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       Fonte: Pesquisa atual 

 

Neste próximo gráfico abaixo se faz possível analisar que o valor “escolhido” pelo 

autor deste trabalho, ao ganhar um “ponto”, deixa de dividir a 1ª colocação com o valor ético 

pra ficar sozinho na mesma. Como se pode ver a seguir: 

 

Gráfico 16: Quantidade em números de valores no trabalho: Funcionário e autor  

 

     Fonte: Pesquisa atual 
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A disputa entre os valores intelectuais, os valores éticos e até os valores sensíveis 

relacionados ao trabalho encontra-se muito acirrada. No total, este valor escolhido pelo autor 

ganha dois “pontos” e agora se encontra com 9 “pontos” relacionando os mesmos ao âmbito 

pessoal e ao âmbito do trabalho, como é possível ver no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 17: Quantidade de valores totais: Funcionários e autor 

 

    Fonte: Pesquisa atual 

 

4.7.2 “Sentido da vida” no trabalho: Autor e Funcionários 

 

Nesta etapa pode-se verificar se o sentido do trabalho citado pelo autor desta pesquisa 

esta relacionado com algum outro “sentido do trabalho” citado por algum funcionário 

entrevistado pelo mesmo e liga-lo pelo menos a um nível da pirâmide da teoria da Hierarquia 

das Necessidades de Maslow. 

No “sentido da vida” no trabalho do autor é encontrado dois pontos relevantes, são 

eles: 

 Explorar o seu conhecimento; e 

 Adquirir mais conhecimentos. 

Essas duas vertentes acima, ainda não se encontram referentes na tabela 66 do sentido 

do trabalho dos funcionários entrevistados nesta pesquisa. 
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4.7.3 Incentivos motivacionais: Autor e funcionário 

 

Agora, no gráfico abaixo encontra-se acrescentado os incentivos motivacionais 

organizacional apresentados pelo autor deste trabalho somado com a pesquisa feita entre os 

funcionários das MPEs comerciais analisadas. 

 

Gráfico 18: Incentivos motivacionais: Funcionários e autor 
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       Fonte: Pesquisa atual 

 

É possível constatar no gráfico acima que mesmo somando as respostas do autor 

(destaque em vermelho sangue), o resultado dos primeiros colocados não se alteram. 

Além das respostas acrescidas com destaque em vermelho sangue, tem-se lembrado 

pelo autor na resposta da pergunta “aberta” incentivos como a “Flexibilidade de horário” e a 

“maior autonomia nas decisões”. 
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4.7.4 Felicidade Interna Bruta FIB: Autor e funcionários 

 

Esta etapa irá comparar a colocação média das nove dimensões da FIB selecionadas 

pelos funcionários pesquisados, com  a sequência de importância das mesmas dimensões do 

autor deste trabalho científico. 

 

Tabela 73: Preferencias FIB: Autor x Funcionários  

Tabela de preferência das dimensões da FIB 

Posição Preferencia do autor Preferencias da média dos funcionários Posição 

1º Bem estar psicológico Saúde 1º 

2º Saúde Bem estar psicológico  2º 

3º Padrão de vida econômico Padrão de vida econômico 3º 

4º Educação Educação 3º 

5º Bom uso do tempo Bom uso do tempo 5º 

6º Meio ambiente Interação com a comunidade 6º 

7º Cultura Meio ambiente 7º 

8º Interação com a comunidade Interação com a comunidade 8º 

9º Governança Governança 9º 
           Fonte: Pesquisa atual 

 

Pode-se ver nesta tabela acima que as cinco primeiras dimensões escolhidas por 

ambos, tanto pelo autor quanto pelos funcionários das MPEs analisadas, estão em 

concordância, só sendo alterada a primeira, e segunda posição entre elas. 

Em destaque pode-se observar que tanto pra um, quanto para outros a preocupação 

com o padrão de vida econômico, dimensão que mais se aproxima da objetividade desse 

trabalho científico, se encontra em terceiro lugar e o meio ambiente, depois de tantos debates 

não passam da sexta e sétima posições para o autor e os funcionários respectivamente. E 

enquanto para um, o mais importante é o Bem estar psicológico (saúde mental) para o outro é 

a saúde (saúde física). 
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4.7.5 Felicidade Interna Laboral FIL: Autor e funcionários 

 

Neste ponto como no “sentido da vida” no trabalho, verifica-se o que foi citado pelo 

autor e compara-se com o que já foi tabulado pelas citações dos funcionários das MPEs 

analisadas. 

 Na tabela referente aos incentivos que trarão a Felicidade Interna Laboral (FIL) só 

encontra-se em igualdade, a citação sobre “ampliar o conhecimento”, que é encontrada além 

de dita pelo autor, por mais dois funcionários entrevistados. Além disso se tem duas citações 

admitidas pelo autor, que não estão referidas na tabela 67, são elas: maior autonomia nas 

decisões e a flexibilidade de horário.  

Abaixo destaca-se um gráfico com os incentivos da Felicidade Interna Laboral 

(FIL), mais citados pelos funcionários somados com a resposta do autor deste trabalho 

científico, referido a mesma questão: 

 

Gráfico 19: FIL dos Funcionários e autor 
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       Fonte: Pesquisa atual 

 

Agora observa-se o gráfico com as respostas interligadas a pirâmide da teoria da 

Hierarquia das Necessidades de Maslow. 
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Gráfico 20: FIL x Maslow: Funcionários e autor 
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       Fonte: Pesquisa atual 

    

4.7.6 Indicadores da RMSL 

 

Na verdade não existe uma comparação exata para este quesito da Real Motivação e 

Satisfação Laboral (RMSL), pois a partir da junção de vários indicadores subjetivos, não 

fica fácil de achar respostas exatamente iguais para vários funcionários. Mas mesmo assim se 

é tentado adaptar algumas respostas em alguns estilos parecidos.  

 

4.8 Acrescento das respostas dos donos  

 

Agora acrescenta-se as respostas coletadas entre os donos das cinco MPEs analisadas e 

são somadas com os resultados dos valores, do grau de satisfação e da preferência em relação 

as dimensões do indicador de Felicidade Interna Bruta (FIB). 

 

4.8.1  Valores: Autor, funcionários e donos 

 

Já nos próximos gráficos serão somados os valores pessoais, com os valores no 

trabalho, além também de representar graficamente os três valores juntos, ou seja, os valores 

dos donos, os valores dos funcionários e os valores do autor desse trabalho. 
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Gráfico 21: Quantidade de valores pessoais: Funcionários, autor e dono 

 

   Fonte: Pesquisa atual 

 

É possível observar que o valor ético disparou na frente com 11 “pontos” e os valores 

sensíveis e estéticos ultrapassaram os valores sagrados ficando juntos com quatro “pontos” na 

2ª posição. O valor intelectual também subiu e foi dividir a 4ª posição com os valores 

sagrados. Continuando em último encontra-se os valores vitais. 

No próximo gráfico observa-se a quantidade de valores no trabalho depois de 

somarmos todos os participantes (autor, funcionários e donos). 

 

Gráfico 22: Quantidade de valores no trabalho: Funcionários, autor e donos 

 

     Fonte: Pesquisa atual 
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Constata-se com esse gráfico acima que com a “entrada” das opiniões dos donos das 

MPEs pesquisadas o valor ético disparou tornando-se uma forte tendência para esse estudo 

preliminar sobre os valores no trabalho. Os valores intelectuais, sensíveis e sagrados 

ganharam um “ponto” cada, ficando em 2º, 3º e 4º lugar, respectivamente, sendo que o 

“quarto lugar” do valor sagrado esta dividido também com os valores vitais que já ocupava 

essa posição. E em último com nenhum “voto” está o valor estético. 

O gráfico a seguir mostrará a totalização dos “votos” entre todos os valores nos dois 

âmbitos, tanto no pessoal, quanto no profissional. Esse Próximo gráfico trará com 

detalhamento a soma das indicações dos donos e do autor deste trabalho. 

 

Gráfico 23: Quantidade de todos os valores: Funcionários, autor e donos 

 

    Fonte: Pesquisa atual 

 

Com a análise do gráfico acima pode-se constatar que a maior preocupação com os 

valores para os donos também se encontram nos valores éticos, seguidos dos valores 

sensíveis, estéticos, sagrados e em penúltimo o vital, e impressionantemente o intelectual que 

quando relatado pelos funcionários tinha ficado em segundo lugar, agora não levou nenhum 

”voto”. 

Já o gráfico a seguir nos mostrará de forma completa com quantos “pontos” ficaram os 

determinados valores sem as separações de níveis identificáveis de “votação”. 
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Gráfico 24: Quantidade total dos valores: Funcionários, autor e donos 

 

    Fonte: Pesquisa atual 

 

Se faz possível observar que o valor ético “dispara” na frente com 20 “votos”, 

enquanto o valor sensível encosta no intelectual e passa a ocupar também a 2ª posição com 9 

pontos, bem abaixo do líder de preferência, seguidos dos valores sagrados, estéticos e vitais, 

com 05, 04 e 03 “pontos”, respectivamente. 

 

4.8.2 Preferências da FIB: Autor, funcionários e donos 

 

 Nos gráficos que irão aparecendo a seguir, serão mostrados, se e como se, modificou a 

estrutura hierárquica das preferencias sobre as dimensões da Felicidade Interna Bruta (FIB), 

depois que as escolhas dos donos foram “computadas”. 

 

Gráfico 25: Total de preferencia FIB: Funcionários e donos 
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       Fonte: Pesquisa atual 
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Nesse gráfico acima é possível destacar a seguinte sequência adquirida através do total 

de preferências dos donos das MPEs comerciais analisadas. As colocações são as seguintes: 

 

Tabela 74: Preferências FIB/  Autor, funcionários e donos 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Saúde 6º Interação com a comunidade 

2º Bem estar Psicológico 7º Meio Ambiente 

3º Bom uso do tempo 8º Cultura 

4º Padrão de Vida Econômico 9º Governança 

5º Educação     
Fonte: Pesquisa atual 

 

No próximo gráfico além dos donos acrescenta-se a soma das pontuações das 

respostas dadas pelo autor deste trabalho científico. 

 

Gráfico 26: Soma das Preferências FIB: Funcionários, autor e donos 
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Já neste gráfico abaixo se faz possível destacar as posições preferenciais que ficaram 

as dimensões após as opiniões dadas pelos donos das MPEs comerciais analisadas neste 

trabalho e o autor do mesmo. 

 

Tabela 75: Preferências FIB: Todos os resultados 

A sequência de importância e preferências entre as dimensões da 
Felicidade Interna Bruta (FIB) 

Colocação Dimensão Colocação Dimensão 

1º Saúde 6º Meio Ambiente 

2º Bem estar Psicológico 7º Interação com a comunidade 

3º Padrão de Vida Econômico 8º Cultura 

4º Educação 9º Governança 

5º Bom uso do tempo     
Fonte: Pesquisa atual 

 

Para finalizar o trabalho destaca-se a seguir as considerações finais relatadas após a 

análise de todo o trabalho em conjunto, como se fosse um sistema. 

 

4.9  Tendência das RMSLs 

 

A maioria da RMSL está enquadrada a questão do trabalho em equipe com harmonia, 

com o reconhecimento por parte dos donos, qualidade de vida no trabalho e uma segurança de 

receber o salário certo e no dia acordado entre as partes estabilidade no emprego.  

Muitos se mostram nem satisfeitos nem insatisfeitos, alguns estão mais do que isso, 

mas nenhum se mostrou insatisfeito de alguma forma com o seu trabalho atual. 

Não se é possível se gerenciar a felicidade, mas se é possível identificar se uma pessoa 

é ou não feliz, e através de ações/incentivos, aumentando a mesma. 

 

5 CONSIDERAÇOES FINAIS  

Assim como as grandes empresas, as MPEs também devem se “equipar” para a 

“guerra” do mercado capitalista atual, e esses equipamentos são obtidos das estratégias 

administrativas que já existam ou que apareçam novas no próprio mercado capitalista. Foi 

observado neste estudo que mesmo a Motivação Organizacional sendo um tema e o “sentido 
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da vida” outro, quando juntos se transformam numa terceira “coisa” e não apenas a soma das 

duas. Quando agora falado de Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL), sabemos que 

estamos analisando duas vertentes: o que realmente motiva o funcionário; e qual o grau de 

satisfação atual do funcionário em relação ao ambiente de trabalho.  

A Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) vai buscar com mais detalhes, 

através da Felicidade Interna Laboral (FIL), o que realmente vai motivar essas pessoas, 

pois motivação na minha concepção é algo interno. Pode-se observar no decorrer do trabalho 

que a motivação tem tendência de ser parecida com a Felicidade Interna Laboral (FIL), mas 

nesta se tem um reforçador, o chamado sentido do trabalho, que nos da com mais detalhes o 

que guia internamente o determinado funcionário a realizar suas tarefas laborais com 

honestidade e eficiência. 

Assim como as grandes empresas, as MPEs também tem como objetivo permanecer 

competitiva no mercado, e para isso se faz necessário estratégias como as motivadoras em 

relação aos seus funcionários que faça com que os mesmos permaneçam na “disputa” sobre a 

demanda e facilitando o entendimento do dono para com seu funcionário, diminuindo 

consequentemente o turnover dos funcionários não ficando tão vulneráveis ao fracasso. 

Nesse contexto de macroeconomia, de globalização e com várias multinacionais 

inseridas no mercado, a diferenciação se torna importantíssima, dessa forma, quem adotar 

novos procedimentos estratégicos poderá estar a “um passo” a frente nesse sistema capitalista. 

A Felicidade Interna Laboral (FIL) vem adotar uma visão mais inovadora e mais 

aprofundada para se diagnosticar a Real Motivação do funcionário, e junto com Felicidade 

Interna Bruta trará o grau de satisfação do mesmo, assim chega-se a RMSL, ou seja, a Real 

Motivação e Satisfação Laboral do funcionário em questão. 

Em fim, nesse trabalho ficou concluído que para o desenvolvimento de uma 

organização se é utilizado de estratégia, ainda mais hoje em dia, e se tratando de MPE, as 

melhores estratégias podem estar focadas nos indivíduos, ou seja, nos funcionários. Quando 

se fala em desenvolvimento e crescimento com o apoio do funcionário, nos vem logo a cabeça 

o ato de motivar os mesmos, mas a tempos se vem analisando o que motiva ao/no trabalho 

além da remuneração (salário). Assim para fugir da rotina e dos paradigmas implantados 

nesse mundo pelos incentivos motivacionais engessados nas abordagens e teorias 

motivacionais, se foi pensado que desses mesmos estudos, só que agora com a incorporação 

do estudo do “sentido do trabalho” se faz possível que se chegue em algo mais personalizado, 
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que realmente atinja os pensamentos , sentidos e os objetivos futuros – por isso chamado de 

real – do cidadão, somado com o estudo da FIB em suas nove dimensões é possível calcular a 

satisfação  dos mesmos nas seguintes instâncias, inclusive a satisfação com o trabalho, assim 

nessa mescla de FIL com FIB, foi conseguido resultados para saber a real motivação e 

satisfação do sujeito no trabalho, porém para não ficar solta essa “conclusão” se foi chamada 

de Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) dos funcionários, no caso desta pesquisa 

dos funcionários de algumas MPEs comerciais da cidade de João Pessoa/PB. 

 

5.1 Alcance dos Objetivos  

 

Objetivos Específicos 

 

a) Identificar os valores mais importantes para os donos e funcionários das MPEs. 

 Esse objetivo foi alcançado quando através do “transformador” de dados em 

informação adquirido na apostila “Buscando el sentido de la vida” do professor espanhol 

Martínez Ortiz (2009), sendo descoberto que entre os seis valores citados por este autor o 

que se destacou nas observações dos respondentes foram os valores éticos. 

b) Analisar o que os donos das MPE’s pesquisadas, consideram um incentivo 

motivacional na organização para o seu funcionário, e comparar com o que os 

funcionários realmente consideram como incentivo, assim como detectar o que os 

outros funcionários (alheios) acham ser incentivos motivacionais para os mesmos. 

Esse objetivo foi alcançado através de uma pergunta “aberta”, subjetiva, que 

questionava diretamente antes de mais nada – justamente para o respondente escrever 

o que quiser sem ser influenciado pelas outras perguntas e respostas subsequentes no 

questionário aplicado – o que o funcionário acha que motiva ou motivaria o mesmo no 

trabalho? O dono também seguiu o mesmo caminho na questão subjetiva, porém para 

ele a pergunta na questão abordava o que ele tinha ou gostaria de ter como incentivo 

motivacional na organização. Nas questões “fechadas”, objetivas, o pensamento foi o 

mesmo dos funcionários porem com a pergunta referente ao que o dono tem ou 

gostaria de ter como incentivo motivacional. Os funcionários “alheios” também 

responderam o questionário de acordo com os funcionários “coligados” aos seus 

“patrões”. 
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c) Verificar qual o “sentido da vida” no trabalho de todos os funcionários e donos das 

MPEs pesquisadas. 

Esse objetivo foi concluído quando através de duas perguntas: Qual o seu 

sentido da vida no trabalho; e, qual o seu sonho no trabalho, baseados nos estudos do 

projeto del vida do professor espanhol Martínez Ortiz (2009). Assim foi chegado no 

que o funcionário tem em seu interior, nos seus mais profundos pensamentos e 

sentimentos, assim como a sua individual perspectiva de futuro.   

d) Identificar o que os donos fazem visando os funcionários em relação às nove 

dimensões do indicador de Felicidade Interna Bruta (FIB) e qual a preferência entre 

estas. 

Nessa etapa, perguntando diretamente o que os donos fazem visando os 

funcionários em relação as nove dimensões da FIB e ao ordena-las em uma pergunta 

subsequente deram as suas preferencias entre os mesmos 

e) Diagnosticar o nível de satisfação dos funcionários e donos das MPEs em relação ao 

trabalho e a satisfação global com base na Felicidade Interna Bruta (FIB). 

Através do questionário no site happyacounts.org se foi possível contatar a 

mensuração do grau de satisfação dos donos e funcionários dessas MPEs em relação 

ao trabalho e a vida global dos mesmos. 

f) Diagnosticar qual a Felicidade Interna Laboral (FIL) de todos os funcionários das 

MPEs analisadas. 

Ao se mesclar o estudo da  motivação organizacional como o estudo do 

“sentido da vida” no trabalho, como já foi visto no trabalho, se foi chegado ao que está 

sendo chamado de Felicidade Interna Laboral (FIL), que nos deu com mais 

aprofundamento as motivações que se “escondem” dentro do ser humano. 

 

Objetivo Geral 

 

Verificar através dos indicadores de felicidade (FIB e FIL), a Real Motivação e 

Satisfação Laboral (RMSL) dos funcionários das MPEs comerciais da cidade de João 

Pessoa/PB. 

O objetivo geral foi alcançado, justamente através da FIL e da FIB, pois ao analisar os 

resultados das mesmas chegamos a Real Motivação e Satisfação Laboral (RMSL) dos 
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funcionários em geral das de MPEs comerciais da cidade de João Pessoa/PB, pretensão esta 

abordada pelo trabalho em geral. 

    

5.2      Sugestões para a aplicação do questionário “novo” referido ao trabalho 

 

 

Na visão do elaborar do talvez novo indicador de Felicidade no trabalho, o qual será 

usado para detectar a Real motivação do funcionário, a aplicação do questionário deveria ser 

feita em três momentos: 

Quando um novo funcionário entrasse na empresa 

A cada três meses – pois demora no máximo uma semana e a motivação muda 

constantemente. 

Sempre que o funcionário estivesse com seu grau de satisfação a baixo dos 50 “pontos 

de satisfação”, essa pesquisa de satisfação será feita através da FIB e como pode ser feita em 

apenas um dia, a mesma se possibilita em ser aplicada uma vez por mês. 

 

5.3      Sugestões para outras pesquisas 

 

Através das cinco vertentes do sentido da vida se faz possível encontrar outras 

felicidades interiores, como por exemplo, através do “sentido da vida” social, pode ao se 

juntar com, quem sabe, o IDH daquela região, se saber ao buscar vertentes e o grau de 

satisfação dos cidadão em relação a essa hipótese  os  incentivo que tragam uma melhoria 

para a sociedade em geral, podendo e sendo muito forte a presença do governo local. Ou seja, 

juntando o “sentido da vida” social de uma pessoa com o IDH de onde ela mora pode-se obter 

quem sabe a Felicidade Interna Social (FIS) que ao se juntar com o FIB, que nos dará o grau 

de satisfação dessa pessoa com o seu entorno social regatemos a Real Felicidade e Satisfação 

Social (RFSS). 

Ainda nesse contexto, pode-se estudar o “sentido da vida” no acadêmico e ao somar 

com um outro indicar obtermos o mesmo conceito das demais indicadores de felicidade. Ou 

seja, Felicidade Interna Acadêmica (FIA). 

Ainda como exemplos pode-se ter a Felicidade Interna Familiar (FIF) e a Felicidade 

Interna Pessoal (FIP), que quem sabe quando juntos forma-se a Felicidade Interna Única 

(FIU).
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APËNDECE A – Introdução do questionário 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 

CCSA - CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

PROFESSOR ORIENTADOR - JORGE GOMES 

ALUNO - HUGO ALVES RIBEIRO NETO 

 

QUESTIONÁRIO: O QUE CONTRIBUI PARA QUE OS FUNCIONÁRIOS DE 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ALCANCEM A FELICIDADE, A SATISFAÇÃO 

E A SUA MOTIVAÇÃO LABORAL? 

 

O questionário aplicado aqui é uma coletânea de três fontes: a parte inicial aborda o 

“sentido da vida” e o “sentido do trabalho”, foi adaptado do trabalho do professor Martínez 

Ortiz (2009), desenvolvido com base na Logoterapia. Outra parte foi adaptada do questionário 

disponível no site http://happycounts.org/survey/GNH/, (acessado em 22/01/2013), que se 

refere a pesquisa sobre o indicador de Felicidade Interna Bruta (FIB), que é um indicador 

desenvolvido no Butão (país situado na Ásia) na década de 70, e tem sido estudado e validado 

com estímulo da ONU em muitos países. No Brasil, alguns municípios tem implementado o 

FIB de forma Piloto (Farropilha e Bento Gonçalves/RS, Itapetininga SP, entre outros). Quanto 

à motivação organizacional dos colaboradores, utilizamos um questionário elaborado pelo 

autor deste trabalho, com base na Hierarquia das Necessidades, de Maslow. Esse questionário 

tem como objetivo principal identificar a Real Motivação e Satisfação Laboral dos 

funcionários de MPEs comerciais da cidade de João Pessoa/PB. Entendemos que, através do 

“sentido da vida”, do “sentido do trabalho” e da motivação organizacional com o 

fortalecimento gerado pelos valores, conseguiremos chegar ao resultado de dois indicadores: 

indicador de Felicidade Interna Bruta (FIB), este retrata o nível de felicidade da pessoa em 

sua vida, como um todo, e o que estamos chamando de Felicidade Interna Laboral (FIL) que 

nos indicará o nível real de felicidade do ser humano ao realizar sua atividade laboral, ou seja, 

seu trabalho. Através do questionário objetivamos chegar na Real Motivação e Satisfação 

Laboral (RMSL) do funcionário, e assim, ampliar a visão dos gestores das MPEs, para que os 

mesmo compreendam a importância das pessoas e dos indicadores e repensem suas Relações 

Trabalhistas com um olhar especial para o componente humano de suas organizações e 

possam considerar a adoção de incentivos que estimulem em seus colaboradores o alcance da 

real felicidade no trabalho. 
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APËNDICE B – Questionário 

 

  

QUESTIOMNÁRIO ANTES DA NOVA FORMULAÇÃO... 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 

CCSA - ADMINISTRAÇÃO - CURSO DE GRADUAÇÃO 

CADEIRA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A) - JORGE GOMES 

ALUNO - HUGO ALVES RIBEIRO NETO 

 
Identificação do questionário QRMLF_______ 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A REAL MOTIVAÇÃO LABORAL DOS 

FUNCIONÁRIOS DAS MPEs LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB 

          

1) O que motiva ou motivaria você a trabalhar em uma micro ou pequena empresa?

            

2) Qual o sentido da vida pra você, nas seguintes áreas:    

          

2.1) Pessoal – A minha vida pessoal só tem sentido se ...     

          

2.2) Familiar/ Conjugal – A minha vida conjugal/ familiar só tem sentido se... 

           

2.3) Social – A minha vida social só tem sentido se...     

          

2.4) Trabalho –A minha vida no trabalho só tem sentido se...     

          

2.5) Estudos – A minha vida nos estudos só tem sentido se...    

   

3) Quais são os seus sonhos nas seguintes áreas? 

          

3.1) Pessoal         
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3.2) Familiar/ Conjugal         

            

3.3) Social            

          

3.4) Trabalho           

          

3.5) Estudos         

          

4) O que motiva ou motivaria mais ainda você a trabalhar em uma micro ou pequena 

empresa? (OBS: ENUMERE COM O NUMERO UM (1) O MAIS IMPORTANTE ,COM O DOIS (2) O SEGUNDO MAIS IMPORTANTE E COM 

O NUMERO TRÊS (3) O TERCEIRO MAIS IMPORTANTE COM OO QUATRO (4) O QUARTO MAIS IMPORTANTE E COM O CINCO (05) COM O 

MENOS IMPORTANTE EM SUA OPINIÃO). 

 

(    ) Vale transporte ou vale alimentação       

(    ) Ajuda escolar para compra de material escolar para seus filhos ou mesmo para você 

(    ) Cesta básica  

(    ) Plano de saúde         

(    ) Segurança de um emprego estável       

(    ) Ter certeza de receber o salário certo no dia correto    

(    ) Utilização de maquinas e equipamentos corretos para as funções   

(    ) Os amigos do trabalho        

(    ) Necessidade de ser aceito e interagir com outras pessoas    

(    ) Ter comando (poder) sobre outras pessoas     

(    ) Gerencia participativa, ser mais ouvido pelo seu superior  

(    ) Reconhecimento (elogíos) no trabalho ou da sociedade     

(    ) Poder crescer na empresa através do seu próprio esforço    

(    ) Ter chance de alcançar o seu limite      

(    ) Utilização de tarefas desafiadoras      

(    ) Utilização de tarefas criativas       

(    ) Variedade de funções       

(    ) Significado e identificação com a tarefa, gostar do que faz    
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(    ) Metas        

(    ) Trabalho em equipe  

 

5 -  Complete a frase como se fosse você respondendo. Para isso escolha um numero 

referente a sua resposta nas opções abaixo: 

 

O incentivo motivacional é algo _______ para a minha permanência no emprego. 

 

1     Nada importante  2     Pouco importante  3     Irrelevante/ normal 

4     Importante  5     Muito importante 

 

 

QUETIONÁRIO SOBRE VALORES 

Neste questionário o entrevistado terá que enumerar de um (1) a seis (6), sendo o um (1) 

o mais importante e o seis (6) menos importante para os seguintes quesitos a seguir: 

6 QUAIS OS SEUS VALORES? 

6.1 Enquanto estou vivo... 

A Gostaria de obter o 

máximo de prazer possível 

  B Quero viver com 

comodidade 

  

C Vou cumprir a missão que 

me foi encomendada 

  D Cuidarei da minha 

aparência 

  

E Aprenderei o quanto 

possível 

  F Vou tentar ser o mais 

correto possível 

  

6.2 O que eu faço no trabalho, acho significativo porque... 

A É correto   B Me da imagem favoravel 

frente aos outros 

  

C Aprendo cada dia mais   D Através dele posso viver 

com comodidade 

  

E Trabalhar dignifica o 

homem 

  F Desfruto do que faço   

6.3 Quando penso no meu futuro, me imagino... 
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A Como uma pessoa com 

valores e ideais  

  B Conservado para minha 

idade 

  

C Cada dia mais próximo de 

Deus 

  D Com grande sabedoria e 

experiência 

  

E Com minhas necessidades 

vitais em boa forma 

  F vivendo sem inconveniente 

algum 

  

6.4 Quando reconhecem meu trabalho me sinto satisfeito por que... 

A Dá um sentido em minha 

vida 

  B Me sinto bem perante meus 

amigos 

  

C Demonstro mais 

conhecimento 

  D Posso subir de cargo   

E Isso demonstra 

perseverância e dedicação 

  F Me faz sentir muito melhor   

6.5 Ao pensar em uma meta para minha vida, essa seria... 

A Dedicar minha vida aos 

demais 

  B Deixar uma obra que reflita 

harmonia e beleza 

  

C Cooperar com o 

reconhecimento 

  D Viver o mais agradável 

possível 

  

E Trabalhar por um bem-

estar e produtividade 

  F Ser um exemplo de vida 

para os que me rodeiam 

  

6.6 O que me motiva em meu trabalho é... 

A O crescimento espiritual 

que posso ter com ele 

  B O lugar agradável onde ele 

é realizado 

  

C Que me permita 

demonstrar minhas 

capacidades 

  D A remuneração que recebo   

E Uma oportunidade para ser 

melhor 

  F O prazer que ele me dá   

6.7 Eu gostaria que ao morrer no meu epitáfio esteja escrito... 

A Aqui jaz um ser de luz   B Aqui descança quem 

estando bem quer estar 
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melhor 

C Aqui se encontra um 

exemplo de honestidade 

  D Beleza e elegância 

descançam na sepultura 

  

E Todo o meu conhecimento 

fica em suas mãos 

  F Desfrutei até o último 

momento 

  

6.8 Frente a um conflito no trabalho, eu... 

A Peço conselho espiritual   B Penso como afetaria minha 

imagem 

  

C Busco informação para 

maneja-lo 

  D Não altero minha 

produtividade 

  

E Me comprometo a 

encontrar uma solução 

  F Espero pra ver se passa   

   

7 – Satisfação com a vida 

Por favor imagine uma escada com degraus numerados com zero na parte inferior e 

dez na parte superior. Suponha que nós dizemos que o topo da escada representa a melhor 

vida possível para você e a parte inferior da escada representa a pior possível. 

 

7.1 – Se a etapa superior é 10 e a inferior é 0, em que etapa da escada você sente 

pessoalmente estar neste momento? 

Pior possível para sua vida    Melhor possível para sua vida 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

7.2 – Em geral quão satisfeito você está com a vida como um todo hoje em dia? 

Não satisfeito      Extremamente satisfeito 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

7.3 – Em quão feliz você diria estar? 

Extremamente feliz     Extremamente infeliz 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
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8 – Experiência positiva e negativa 

8.1 - Pensem sobre o que você fez e experimentou durante o último mês. Em seguida, 

marque o qual mais você experimentou em cada um dos seguintes sentimentos: 

 

Sentimentos 

Muito 

raramente 

ou nunca 

Raramente Ás vezes Frequentemente Muito 

frequente/ 

sempre 

Positivo           

Negativo           

Bom           

Mal            

Agradável           

Desagradável           

Feliz           

Triste           

Com medo           

Alegre           

Com raiva           

Contente           

 

9 – Domínios da felicidade 

Por favor indique seu nível de satisfação com: 

A Extremamente insatisfeito   B  Muito insatisfeito 

C Insatisfeito     D Um pouco insatisfeito 

E  Nem satisfeito, nem insatisfeito  F Um pouco satisfeito  

G Satisfeito     H Muito satisfeito 

I Extremamente satisfeito 

 

9.1 

Seu bem- estar mental (taxas de emoções, auto-estima, 

sensação de competências, nível de estresse, dentre outros). 

  

 

9.2 

Sua saúde física (considere o seu exercício físico, sono, 

nutrição). 

  

 Seu uso do tempo (tempo para o lazer, tempo para a família,   
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9.3 dentre outros). 

 

9.4 

Seu senso da sociedade que você pertence (confiança na 

comunidade, segurança em casa e na comunidade, dentre 

outros). 

  

 

9.5 

Suas relações pessoais (relacionamentos afetivos com a 

comunidade, pratica de doação e de voluntariado, dentre 

outros). 

  

 

9.6 

Seu acesso a educação e a oportunidade para sua comunidade 

(participação na educação formal e informal, valores em 

educação ambiental etc). 

  

 

9.7 

Seu acesso a artes e a cultura na sua comunidade (tradições 

locais, festivais, valores nativos, oportunidade de desenvolver 

habilidades artísticas). 

  

 

9.8 

 

Seu bairro como um lugar para viver (no geral). 

  

 

9.9 

A qualidade ambiental do seu bairro (qualidade da água, do 

ar, do solo e da biodiversidade, acesso as áreas verdes, 

sistema de coleta de lixo etc). 

  

 

9.10 

A honestidade e transparência do governo local e as finanças 

do mesmo (governo, mídia, judiciário, sistema eleitoral, 

segurança pública e o envolvimento dos cidadão com a 

política). 

  

 

9.11 

Sua situação financeira atual (renda individual e familiar, 

segurança financeira, qualidade da habitação). 

  

 

9.12 

 

Sua situação no trabalho (no geral) 

  

 

10 – Bem-estar mental 

Levando em conta as opções abaixo, em que medida concorda com as afirmações que as 

seguem? 

A Discordo fortemente    B Discordo 
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C Nem concordo, nem discordo  D Concordo 

E Concordo fortemente    

10.1 Eu levo uma vida significativa e com propósitos.    

10.2 Estou envolvido e interessado em minhas atividades diárias.    

10.3 Eu sou otimista sobre meu futuro.    

10.4 
A maioria dos dias eu sinto uma sensação de realização no 

que eu faço.   

  

10.5 Em geral, sinto-me muito positivo sobre mim.   

 

11 – Sua saúde 

11.1 – Marque com um (X) a opção que complete a frese a seguir: eu diria que minha 

saúde é: 

Ruim (    ) Regular (    ) Boa (    ) Muito boa (    ) Excelente (    ) 

 

Com as opções a seguir e as indagações subsequentes, por favor, indique quanto do tempo 

durante a semana passada... 

A Muito raramente ou nunca   B Raramente 

C Ás vezes     D Muitas vezes 

E Muito frequentemente ou sempre  

11.2 Você tinha um monte de energia.   

11.3 Você não conseguia nem andar.   

11.4 Dor física impediu de fazer o que você precisava para fazer.   

 

Avalie seu nível de satisfação, marcando as opções a seguir nas perguntas abaixo. 

A Muito insatisfeito    B Insatisfeito 

C Nem satisfeito, nem insatisfeito  D Satisfeito 

E Muito satisfeito  

11.5 
Quão satisfeito você esta com sua capacidade de realizar suas 

atividades de vida diária? 

  

11.6 
Quão satisfeito você esta com a qualidade de seu exercícios 

físicos? 
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12 – Balanço do tempo 

12.1 - Em uma semana típica, quanto do seu tempo você passa fazendo os tipos de coisas 

que você gosta? 

(A) Nenhum do meu tempo    (B) Não muito do meu tempo 

(C) Algum do meu tempo   (D) Maioria do meu tempo 

(E) Todo o meu tempo   

 

Avalie seu nível de tempo nas perguntas a seguir com as letras das opções abaixo: 

A Discordo fortemente    B Discordo 

C Nem concordo, nem discordo  D Concordo 

E Concordo fortemente  

 

12.2 

No meu cotidiano, raramente tenho tempo para fazer as coisas 

que gosto. 

  

12.3 Minha vida tem sido muito corrida.    

12.4 Eu tenho sido capaz de viver em um ritmo vagaroso.   

12.5 Eu tive tempo suficiente para fazer o que eu precisava fazer.   

12.6 Eu tive bastante tempo livre.    

 

13 – Vitalidade e interação da comunidade 

Por favor nos diga quantas das seguintes pessoas a seguir que você confia, de acordo com 

as opções abaixo: 

A Confiar em nenhum deles   B Confiar em alguns deles 

C Confiar e desconfiar em mesma quantidade D Confiar na maioria deles 

E Confiar em todos eles  

13.1 Seus vizinhos.    

13.2 Estranhos que você encontra na rua.   

13.3 Empresas em sua comunidade.    
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13.4 - Imagine que você perdeu uma carteira ou bolsa que continha duzentos reais. Por 

favor, indique como provavelmente você acha que alguém que mora perto da sua casa e 

achasse a sua careira lhe devolveria com todo o dinheiro dentro. 

(A) Não é de todo provável   (B) Pouco provável 

(C) Bastante provável    (D) Muito provável 

(E) Extremamente provável  

 

13.5 - Quão satisfeito você está com sua segurança pessoal em sua cidade? 

(A) Muito insatisfeito    (B) Insatisfeito 

(C)  Nem satisfeito nem insatisfeito  (D) Satisfeito 

(E) Muito satisfeito  

 

Usando a escala abaixo, indique com que frequência você tem feito as atividades 

destacadas, no período dos últimos 12 meses 

A Pelo menos uma vez por mês   B Pelo menos uma vez a cada três meses 

C Pelo menos uma vez a cada seis meses D Uma vez no ano passado 

E Nunca  

13.6 Doado dinheiro para uma instituição de caridade.    

13.7 Ofereceu o seu tempo a uma organização.    

 

14 – Apoio social 

Avalie seu nível de satisfação, através das opções e perguntas que as seguem. 

A Muito insatisfeito    B Insatisfeito 

C Nem satisfeito nem insatisfeito  D Satisfeito 

E Muito satisfeito  

14.1 
Quão satisfeito você está com o apoio que você tem de seus 

amigos? 

  

14.2 Quão satisfeito você está com seus relacionamentos pessoais?   

 

Em que medida você concorda com a seguinte afirmação? 

14.3 – Pessoas na minha vida se preocupam comigo. 

(A) Discordo fortemente    (B) Discordo 
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(C) Nem concordo nem discordo  (D) Concordo 

(E) Concordo fortemente  

 

Por favor, indique a quantidade do tempo que na semana passada... Responda no espaço 

abaixo e com as opções a seguir. 

A Muito raramente ou nunca   B Raramente 

C Ás vezes     D Muitas vezes  

E Muito frequentemente ou sempre  

14.4 Você sentiu-se solitário.   

14.5 Você sentiu-se amado.   

 

15 – Acesso a educação, artes e cultura 

15.1 - Como você descreveria o seu sentimento de pertencer à sua comunidade local? 

Marque com um (x) nas opções abaixo: 

(A) Muito fraco     (B) Um pouco fraco 

(C) Nem fraco nem forte   (D) Um pouco forte 

(E)  Muito forte  

 

Aqui abaixo está uma lista das coisas que as pessoas procuram ao decidir onde morar. Por 

favor, indique o quanto você desejaria que cada item se encontrasse perto de onde você 

mora. No seu bairro ou comunidade, como é importante para você ter... 

A Não é de todo importante   B Não é muito importante 

C Um pouco importante   D Moderadamente importante 

E  Muito importante  

15.2 Esportes e atividades recreativas?   

15.3 Atividades artísticas e culturais   

15.4 Atividades para desenvolver habilidades através da educação 

formal? 

  

 

Agora de acordo com a taxa. No seu bairro ou comunidade, quão satisfeito você está com... 

A Muito insatisfeito    B Insatisfeito 
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C Nem satisfeito, nem insatisfeito  D Satisfeito 

E  Muito satisfeito  

15.5 Seu acesso a atividades desportivas e recreativas?   

15.6 Seu acesso a atividades artísticas e culturais?   

15.7 Seu acesso a atividades de educação informal?   

 

15.8 - Quantas vezes você se sente desconfortável ou fora do lugar em sua vizinhança por 

causa de sua etnia, cultura, raça, cor de pele, língua, sotaque, sexo, orientação sexual ou 

religião? 

(A) Nunca      (B) Raramente 

(C) Algum tempo     (D) Na maioria das vezes 

(E) O tempo todo  

 

16 – Seu bairro 

Aqui abaixo está uma lista das coisas que as pessoas procuram ao decidir onde morar. Por 

favor, indique o quanto você deseja que cada item se encontre perto de onde você mora. No 

seu bairro ou comunidade, como é importante para você ter... 

A Não é de todo importante   B Não é muito importante 

C Um pouco importante   D Moderadamente importante 

E Muito importante  

 

16.1 

Transporte público com segurança, limpo e com grande 

disponibilidade? 

  

16.2 Um bairro calmo e tranquilo?   

16.3 Um ambiente de qualidade?   

16.4 Um lugar seguro para viver?    

16.5 Bom policiamento e proteção, serviços governamentais, 

coleta de lixo, bombeiro? 

  

16.6 Habitação a preços acessíveis?   

16.7 Oportunidades de trabalho bem remuneradas?   

16.8 Serviços de saúde, como médicos, hospitais e clínicas?   
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Agora referente a taxa. No seu bairro ou comunidade, quão satisfeito você está com... 

A Muito insatisfeito    B Insatisfeito 

C Nem satisfeito, nem insatisfeito  D Satisfeito 

E Muito satisfeito  

 

16.9 

Seu acesso ao transporte público, assim como sua limpeza e 

outros requisitos básicos? 

  

16.10 O sossego e a tranquilidade do seu bairro?   

 

16.11 

A qualidade do ambiente, como agua limpa, saneamento e 

outros? 

  

16.12 A segurança de onde você mora?   

 

16.13 

A qualidade da proteção da polícia e bombeiros, serviços 

governamentais, coleta de lixo, bombeiros? 

  

16.14 O acesso à Habitações a preços acessíveis?   

16.15 Seu acesso ao emprego bem remunerado oportunidades?   

 

16.16 

Seu acesso aos serviços de saúde, como médicos, hospitais e 

clínicas? 

  

 

17 – Qualidade ambiental 

17.1 - Como saudável o ambiente físico em que você passa mais tempo? 

(A) De nenhuma forma    (B) Pouco 

(C) Mais ou menos    (D) Muito 

(E) Extremamente saudável  

 

Satisfação ambiental. De acordo com as opções abaixo e as perguntas que as seguem... 

A Muito insatisfeito    B Insatisfeito 

C Nem satisfeito, nem insatisfeito  D Satisfeito 

E Muito satisfeito  

 

17.2 

Quão satisfeito você está com os esforços para preservar o 

ambiente natural no seu bairro? 

  

 

17.3 

Quão satisfeito você está com as oportunidades que você tem 

que desfrutar da natureza? 
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17.4 Quão satisfeito você está com a qualidade do ar no ambiente?   

 

17.5 

Quão satisfeito você está com a qualidade natural do seu 

bairro? 

  

 

18 – Governaça 

18.1 - Quão satisfeito você está com o trabalho sendo feito pelos funcionários da 

prefeitura de sua cidade? 

(A) Muito insatisfeito    (B) Insatisfeito 

(C) Nem satisfeito, nem insatisfeito  (D) Satisfeito 

(E) Muito satisfeito  

 

Indicar o seu nível de acordo com as opções a seguir e as afirmações que as prosseguem: 

A Discordo fortemente    B Discordo 

C Nem concordo, nem discordo  D Concordo 

E Concordo fortemente  

 

18.2 

A corrupção é generalizada em todo o governo em minha 

cidade.  

  

 

18.3 

Os funcionários públicos em minha cidade prestam atenção ao 

que as pessoas pensam. 

  

 

18.4 

As pessoas em minha cidade podem influenciar seus 

funcionários públicos. 

  

 

Por favor indique quanta confiança você tem nas seguintes organizações destacadas: 

A Sem confiança    B Não muita confiança 

C Uma quantidade razoável de confiança D Um monte de confiança 

E Uma grande dose de confiança  

18.5 Governo local   

18.6 Governo Nacional   

 

19 – Bem estar material 

19.1 - Em geral, quanto estresse sente sobre suas finanças pessoais? 
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(A) Estresse esmagador    (B) Estresse alto 

(C) Estresse moderado    (D) Baixo estresse 

(E) Sem estresse  

 

Indique com que frequência você teve seguintes experiências, destacadas na tabela abaixo, 

nos últimos 12 meses. 

A Pelo menos uma vez por mês  B Pelo menos uma vez a cada três meses 

C Pelo menos uma vez a cada seis meses D Uma vez no ano passado 

E Nunca  

19.2 
Com que frequência você se encontrou apenas ficando 

financeiramente e vivendo de salário em salário? 

  

19.3 
Você não poderia pagar contas (conta de água ou de telefone, 

cartão de crédito etc) no tempo. 

  

19.4 
Você comeu menos porque não havia bastante comida ou 

dinheiro para comida. 

  

 

Em que medida você concorda com a seguinte afirmação? 

19.5 - Eu tenho dinheiro suficiente para comprar coisas que eu quero. 

(A) Discordo fortemente    (B) Discordo 

(C) Nem concordo, nem discordo  (D) Concordo 

(E) Concordo fortemente  

 

20 – Trabalho 

20.1 Em matéria de emprego, qual (ais) das seguintes opções melhores descrevem a 

sua vida de trabalho atual? 

 

A  Um funcionário em tempo integral B Um trabalhador a tempo parcial 

C Trabalhador autônomo   D Voluntário em uma organização 

E Desempregado a procura de trabalho F Aposentado 

G Dona de casa     H Estudante ou em formação 

I Outros... Se outros especifique abaixo 

Resp:    
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Por favor, responda às seguintes perguntas abaixo sobre sua satisfação descritas nas 

opções a seguir com sua atual situação de trabalho. 

A Muito insatisfeito    B Insatisfeito 

C Nem satisfeito nem insatisfeito  D Satisfeito 

E Muito satisfeito  

20.2 
Em geral, quão satisfeito você está com sua vida de trabalho 

atual? 

  

 

20.3 

Quão satisfeito você está com o equilíbrio entre o tempo que 

você gasta em seu trabalho e o tempo que você gasta em 

outros aspectos de sua vida? 

  

 

20.4 - Quantas vezes você acha que sua vida de trabalho atual... Interessante? 

(A) Muito raramente ou nunca   (B) Raramente 

(C) Ás vezes     (D) Muitas vezes 

(E) Muito frequentemente ou sempre  

 

Por favor, indique o seu nível nas afirmações destacadas, de acordo com cada uma dessas 

instruções? 

A Discordo fortemente    B Discordo 

C Nem concordo, nem discordo  D Concordo 

E Concordo fortemente  

20.5 
As condições de minha vida me permitem ser 

aproximadamente tão produtivo como eu poderia ser. 

  

20.6 
Considerando todos os meus esforços e realizações no meu 

trabalho, sinto-me que me pagam adequadamente. 

  

20.7 
Eu estou autorizado a decidir como proceder para obter meu 

trabalho feito. 
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21 – Hábitos de gastos 

Um item de material é algo tangível, como jóias ou roupas. Um item experiencial é algo que 

é intangível, como sair para jantar ou sair de férias. Usando a escala abaixo, indique suas 

preferências: 

 

21.1 – Em geral, quando eu tenho dinheiro extra eu vou provavelmente comprar coisa: 

Material (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Experimental 

 

21.2 - Quando eu quero ser feliz, eu sou mais propenso a gastar meu dinheiro em: 

Bens  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Atividades e eventos 

 

Pessoas geralmente gastam seu dinheiro num monte de experiências de vida diferentes 

(comer fora, ir a um concerto, viajando, etc). 

 

21.3 - Eles curtem suas vidas participando de atividades diárias, eles pessoalmente saem 

se encontram e vivem. Em que medida esta caracterização descrevem você? 

Não em todos  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Grande 

 

Algumas pessoas geralmente gastam seu dinheiro em um monte de bens materiais e 

produtos ( jóia, roupas). 

 

21.4 - Eles levam suas vidas comprando objetos físicos que podem manter na sua posse. 

Em que medida esta caracterização descrevem você? 

Não em todos  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Grande 

 

22 

Dentre as nove dimensões abaixo, coloque na sequência de um (1) a nove (9), 

usando todos os numeros apenas uma vez cada, sendo um (1) a mais importante e a 

nove (9) a menos importante, levando em conta o grau de importância que você da 

a elas para melhorar a FIB (Felicidade Interna Bruta) de seus funcionários? 

  Bem-estar psicológico  

  Saúde 
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  Bom uso do tempo 

  Interação a comunidade 

  Educação 

  Cultura 

  Meio ambiente 

  Governança 

  Padrão de vida econômico, além do salário 

 

23 - Após responder este questionário: o que realemnte você acha que te motiva a 

trabalhar em uma MPE?  

 

23 QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO 

NOME   

IDADE   SEXO   

CARGO NA 

EMPRESA 

  ESCOLARIDADE   

NOME DA EMPRESA   

RAMO DA EMPRESA   
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APËNDICE C - Nova formulação do questionário 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 

CCSA - ADMINISTRAÇÃO - CURSO DE GRADUAÇÃO 

CADEIRA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A) - JORGE GOMES 

ALUNO - HUGO ALVES RIBEIRO NETO 

 
Identificação do questionário QRMLF_______ 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A REAL MOTIVAÇÃO LABORAL DOS 

FUNCIONÁRIOS DAS MPEs LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB 

          

1) O que motiva ou motivaria você a trabalhar em uma Micro ou Pequena Empresa? 

Discorra abertamente          

        

2) Qual o sentido da vida pra você, nas seguintes áreas:    

          

2.1) Pessoal – A minha vida pessoal só tem sentido se ...    

          

2.2) Trabalho –A minha vida no trabalho só tem sentido se...    

             

3) Quais são os seus sonhos nas seguintes áreas? 

          

3.1) Pessoal          

          

3.2) Trabalho          

            

4) O que motiva ou motivaria mais ainda você a trabalhar em uma micro ou pequena 

empresa? (OBS: ENUMERE COM O NUMERO UM (1) O MAIS IMPORTANTE ,COM O DOIS (2) O SEGUNDO MAIS IMPORTANTE E COM 

O NUMERO TRÊS (3) O TERCEIRO MAIS IMPORTANTE COM OO QUATRO (4) O QUARTO MAIS IMPORTANTE E COM O CINCO (05) COM O 

MENOS IMPORTANTE EM SUA OPINIÃO). 

 

(    ) Vale transporte ou vale alimentação       

(    ) Ajuda escolar para compra de material escolar para seus filhos ou mesmo para você 
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(    ) Cesta básica  

(    ) Plano de saúde         

(    ) Segurança de um emprego estável       

(    ) Ter certeza de receber o salário certo no dia correto    

(    ) Utilização de maquinas e equipamentos corretos para as funções   

(    ) Os amigos do trabalho        

(    ) Necessidade de ser aceito e interagir com outras pessoas    

(    ) Ter comando (poder) sobre outras pessoas     

(    ) Gerencia participativa, ser mais ouvido pelo seu superior  

(    ) Reconhecimento (elogíos) no trabalho ou da sociedade     

(    ) Poder crescer na empresa através do seu próprio esforço    

(    ) Ter chance de alcançar o seu limite      

(    ) Utilização de tarefas desafiadoras      

(    ) Utilização de tarefas criativas       

(    ) Variedade de funções       

(    ) Significado e identificação com a tarefa, gostar do que faz    

(    ) Metas        

(    ) Trabalho em equipe  

 

1     Nada importante  2     Pouco importante  3     Irrelevante/ normal 

4     Importante  5     Muito importante 

 

 

QUETIONÁRIO SOBRE VALORES 

Neste questionário o entrevistado terá que enumerar de um (1) a seis (6), sendo o um (1) 

o mais importante e o seis (6) menos importante para os seguintes quesitos a seguir: 

5 QUAIS OS SEUS VALORES? 

5.1 Enquanto estou vivo... 

A Gostaria de obter o 

máximo de prazer possível 

  B Quero viver com 

comodidade 

  

C Vou cumprir a missão que   D Cuidarei da minha   
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me foi encomendada aparência 

E Aprenderei o quanto 

possível 

  F Vou tentar ser o mais 

correto possível 

  

5.2 O que eu faço no trabalho, acho significativo porque... 

A É correto   B Me da imagem favorável 

frente aos outros 

  

C Aprendo cada dia mais   D Através dele posso viver 

com comodidade 

  

E Trabalhar dignifica o 

homem 

  F Desfruto do que faço   

5.3 Quando penso no meu futuro, me imagino... 

A Como uma pessoa com 

valores e ideais  

  B Conservado para minha 

idade 

  

C Cada dia mais próximo de 

Deus 

  D Com grande sabedoria e 

experiência 

  

E Com minhas necessidades 

vitais em boa forma 

  F Vivendo sem 

inconveniente algum 

  

5.4 Quando reconhecem meu trabalho me sinto satisfeito por que... 

A Dá um sentido em minha 

vida 

  B Me sinto bem perante meus 

amigos 

  

C Demonstro mais 

conhecimento 

  D Posso subir de cargo   

E Isso demonstra 

perseverança e dedicação 

  F Me faz sentir muito melhor   

5.5 Ao pensar em uma meta para minha vida, essa seria... 

A Dedicar minha vida aos 

demais 

  B Deixar uma obra que reflita 

harmonia e beleza 

  

C Cooperar com o 

reconhecimento 

  D Viver o mais agradável 

possível 

  

E Trabalhar por um bem-

estar e produtividade 

  F Ser um exemplo de vida 

para os que me rodeiam 
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5.6 O que me motiva em meu trabalho é... 

A O crescimento espiritual 

que posso ter com ele 

  B O lugar agradável onde ele 

é realizado 

  

C Que me permita 

demonstrar minhas 

capacidades 

  D A remuneração que recebo   

E Uma oportunidade para ser 

melhor 

  F O prazer que ele me dá   

5.7 Eu gostaria que ao morrer no meu epitáfio esteja escrito... 

A Aqui jaz um ser de luz   B Aqui descansa quem 

estando bem quer estar 

melhor 

  

C Aqui se encontra um 

exemplo de honestidade 

  D Beleza e elegância 

descansam na sepultura 

  

E Todo o meu conhecimento 

fica em suas mãos 

  F Desfrutei até o último 

momento 

  

5.8 Frente a um conflito no trabalho, eu... 

A Peço conselho espiritual   B Penso como afetaria minha 

imagem 

  

C Busco informação para 

maneja-lo 

  D Não altero minha 

produtividade 

  

E Me comprometo a 

encontrar uma solução 

  F Espero pra ver se passa   

   

6 – Satisfação com a vida 

Por favor imagine uma escada com degraus numerados com zero na parte inferior e 

dez na parte superior. Suponha que nós dizemos que o topo da escada representa a melhor 

vida possível para você e a parte inferior da escada representa a pior possível. 
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6.1 – Se a etapa superior é 10 e a inferior é 0, em que etapa da escada você sente 

pessoalmente estar neste momento? 

Pior possível para sua vida     Melhor possível para sua vida 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

6.2 – Em geral quão satisfeito você está com a vida como um todo hoje em dia? 

Não satisfeito       Extremamente satisfeito 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

6.3 – Em quão feliz você diria estar? 

Extremamente feliz      Extremamente infeliz 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

7 – Experiência positiva e negativa 

7.1 - Pensem sobre o que você fez e experimentou durante o último mês. Em seguida, 

marque o qual mais você experimentou em cada um dos seguintes sentimentos: 

 

Sentimentos 

Muito 

raramente 

ou nunca 

Raramente Ás vezes Frequentemente Muito 

frequente/ 

sempre 

Positivo           

Negativo           

Bom           

Mal            

Agradável           

Desagradável           

Feliz           

Triste           

Com medo           

Alegre           

Com raiva           

Contente           
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8 – Domínios da felicidade 

Por favor indique seu nível de satisfação com: 

A Extremamente insatisfeito   B  Muito insatisfeito 

C Insatisfeito     D Um pouco insatisfeito 

E  Nem satisfeito, nem insatisfeito  F Um pouco satisfeito  

G Satisfeito     H Muito satisfeito 

I Extremamente satisfeito 

 

8.1 

Seu bem- estar mental (taxas de emoções, auto-estima, 

sensação de competências, nível de estresse, dentre outros). 

  

 

8.2 

Sua saúde física (considere o seu exercício físico, sono, 

nutrição). 

  

 

8.3 

Seu uso do tempo (tempo para o lazer, tempo para a família, 

dentre outros). 

  

 

8.4 

Seu senso da sociedade que você pertence (confiança na 

comunidade, segurança em casa e na comunidade, dentre 

outros). 

  

 

8.5 

Suas relações pessoais (relacionamentos afetivos com a 

comunidade, pratica de doação e de voluntariado, dentre 

outros). 

  

 

8.6 

Seu acesso a educação e a oportunidade para sua comunidade 

(participação na educação formal e informal, valores em 

educação ambiental etc). 

  

 

8.7 

Seu acesso a artes e a cultura na sua comunidade (tradições 

locais, festivais, valores nativos, oportunidade de desenvolver 

habilidades artísticas). 

  

 

8.8 

 

Seu bairro como um lugar para viver (no geral). 

  

 

8.9 

A qualidade ambiental do seu bairro (qualidade da água, do 

ar, do solo e da biodiversidade, acesso as áreas verdes, 

sistema de coleta de lixo etc). 
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8.10 

A honestidade e transparência do governo local e as finanças 

do mesmo (governo, mídia, judiciário, sistema eleitoral, 

segurança pública e o envolvimento dos cidadão com a 

política). 

  

 

8.11 

Sua situação financeira atual (renda individual e familiar, 

segurança financeira, qualidade da habitação). 

  

 

8.12 

 

Sua situação no trabalho (no geral) 

  

 

9 – Trabalho 

9.1 Em matéria de emprego, qual (ais) das seguintes opções melhores descrevem a 

sua vida de trabalho atual? 

 

A  Um funcionário em tempo integral B Um trabalhador a tempo parcial 

C Trabalhador autônomo   D Voluntário em uma organização 

E Desempregado a procura de trabalho F Aposentado 

G Dona de casa     H Estudante ou em formação 

I Outros... Se outros especifique abaixo 

Resp:    

                                                                                                                                 

Por favor, responda às seguintes perguntas abaixo sobre sua satisfação descritas nas 

opções a seguir com sua atual situação de trabalho. 

A Muito insatisfeito    B Insatisfeito 

C Nem satisfeito nem insatisfeito  D Satisfeito 

E Muito satisfeito  

9.2 
Em geral, quão satisfeito você está com sua vida de trabalho 

atual? 

  

 

9.3 

Quão satisfeito você está com o equilíbrio entre o tempo que 

você gasta em seu trabalho e o tempo que você gasta em 

outros aspectos de sua vida? 
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9.4 - Quantas vezes você acha que sua vida de trabalho atual... Interessante? 

(A) Muito raramente ou nunca   (B) Raramente 

(C) Ás vezes     (D) Muitas vezes 

(E) Muito frequentemente ou sempre  

 

Por favor, indique o seu nível nas afirmações destacadas, de acordo com cada uma dessas 

instruções? 

A Discordo fortemente    B Discordo 

C Nem concordo, nem discordo  D Concordo 

E Concordo fortemente  

9.5 
As condições de minha vida me permitem ser 

aproximadamente tão produtivo como eu poderia ser. 

  

9.6 
Considerando todos os meus esforços e realizações no meu 

trabalho, sinto-me que me pagam adequadamente. 

  

9.7 
Eu estou autorizado a decidir como proceder para obter meu 

trabalho feito. 

  

 

10 

Dentre as nove dimensões abaixo, coloque na sequência de um 

(1) a nove (9), usando todos os números apenas uma vez cada, sendo 

um (1) a mais importante e a nove (9) a menos importante, levando 

em conta o grau de importância que você da a elas para melhorar a 

FIB (Felicidade Interna Bruta) de seus funcionários? 

  Bem-estar psicológico  

  Saúde 

  Bom uso do tempo 

  Interação a comunidade 

  Educação 

  Cultura 

  Meio ambiente 

  Governança 

  Padrão de vida econômico, além do salário 



 

193 

 

 

11 - Após responder este questionário: o que realemnte você acha que te motiva a 

trabalhar em uma MPE?  

 

12 QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO 

NOME   

IDADE   SEXO   

CARGO NA 

EMPRESA 

  ESCOLARIDADE   

NOME DA EMPRESA   

RAMO DA EMPRESA   
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APËNDICE D - Questionário antigo referente aos Donos 

 

QMRLG:

1
RESP:

2
RESP:

3
RESP:

Segurança de um emprego estável

Ter certeza de receber o salário certo no dia correto

Util ização de maquinas e equipamentos corretos para a determinada função 

Os amigos do trabalho

Necessidade de ser aceito e interagir com outras pessoas

Ter comando sobre outras pessoas

Trabalho individualizado / autonomia

5
O QUE VOCÊ GOSTARIA DE TER COMO INCENTIVO PARA MOTIVAR SEUS FUNCIONÁRIOS?

ENUMERE COM O NUMERO 1 (UM) O MAIS IMPORTANTE, COM O 2 (DOIS) O SEGUNDO MAIS IMPORTANTE E ASSIM POR DIANTE ATÉ O NUMERO 5.

Vale transporte ou vale refeição

Plano de saúde

Variedade de funções

Significado e identidade da tarefa (gosta do que faz)

Metas

Trabalho em equipe

Trabalho individualizado / autonomia

Gerencia participativa

Reconhecimento (elogíos) no trabalho ou na sociedade

Poder crescer na empresa através do seu próprio esforço

Ter chance de alcançar o seu limite

Util ização de tarefas desafiadoras

Util ização de tarefas criativas

Util ização de tarefas desafiadoras

Util ização de tarefas criativas

Variedade de funções

Demosntra que o emprego tem um significado forte para a sociedade

Implantação de metas

Trabalho em equipe

Necessidade de ser aceito e interagir com outras pessoas

Dá maior l iberdade para outras pessoas comandarem 

Gerencia participativa

Reconhecimento (elogíos) no trabalho ou na sociedade

Poder crescer na empresa através do seu próprio esforço

Ter chance de alcançar o seu máximo

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

CCSA - ADMINISTRAÇÃO - CURSO DE GRADUAÇÃO

CADEIRA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

PROFESSOR (A) ORIENTADR (A) - JORGE GOMES

O QUE VOCÊ ACHA QUE EXISTE NA EMPRESA QUE MOTIVA SEUS FUNCIONÁRIOS?

ALUNO - HUGO ALVES RIBEIRO NETO

QUESTIONÁRIO SOBRE MOTIVAÇÃO DOS GERENTES E/OU DONOS
A EMPRESA TEM ALGUMA POLÍTICA DE MOTIVAÇÃO FORMALMENTE ELABORADA?

SIM NÃO
(caso sim responda a pergunta 2, caso não vá para pergunta 3)

QUAL (AIS) A (S) POLÍTICA (S) DE MOTIVAÇÃO USADA (S) NA EMPRESA?

Transporte e/ou Refeição

Plano de saúde

Um contrato de um emprego estável

Sempre o salario correto no dia correto

Util ização de maquinas e equipamentos corretos para a determinada função 

A amizade no trabalho

4
A EMPRESA USA ALGUNS DESSES INCENTIVO PARA MOTIVAR SEUS FUNCIONÁRIOS?

Marque com um (x) os que são usados
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

8.1

Saúde

Bem-estar psicológico 

Padrão de vida economico, além do salário

Bom uso do tempo

Interação a comunidade

Educação

Cultura

Meio ambiente

Governança

Padrão de vida economica além do salário

Dentre as nove dimensões abaixo, colque em sequência de um (1) a nove (9), usando todos os numeros 

apenas uma vez cada, sendo um (1) a mais importante e a nove (9) a menos importante, levando em 

conta o grau de importância que você da a elas para melhorar a FIB (Felicidade Interna Bruta) de seus 

funcionários?

Cultura

Meio ambiente

Educação

7

Governaça interna e externa a organização

Bom uso do tempo

Interação com a comunidade

Bem estar pisicológico

Saúde

QUETIONÁRIO COM BASE NAS 9 DIMENSÕES DA FIB PARA OS GESTORES

A empresa  faz ou gostaria  de fazer a lgo relativo as  nove dimensões  a  seguir com relação aos  seus  

funcionários , por favor diga  se faz ou gostaria  de fazer e o por que, ao lado das  opções  escolhidas .
6

O SENTIDO DA VIDA

8

Pessoal A minha vida pessoal só tem sentido se ...

QUAL O SEU SENTIDO DA VIDA NAS SEGUINTES ÁREAS 
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8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Familiar/ Conjugal A minha vida conjugal/ familiar só tem sentido se... 

Social A minha vida social só tem sentido se...

Trabalho A minha vida no trabalho só tem sentido se...

Estudos A minha vida nos estudos só tem sentido se...

9

Pessoal

Familiar/ Conjugal

Social

Trabalho

Estudos

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAR A SUA SATISFAÇÃO COM AS NOVE DIMENSÕES DA FIB 

(FELICIDADE INTERNA BRUTA)

Satisfação com a vida

Por favor imagine uma escada com degraus numerados com zero na parte inferior e dez na parte superior. Suponha 

que nós dizemos que o topo da escada representa a melhor vida possível para você e a parte inferior da escada 

representa a pior possível. 

10.1
Se a etapa superior é 10 e a inferior é 0, em que etapa da escada você sente pessoalmente 

estar neste momento? 

Pior possível para sua vida Melhor possível para sua vida

10.2 Em geral quão satisfeito você está com a vida como um todo hoje em dia? 

Não satisfeito Extremamente satisfeito

10.3 Em geral, quão feliz você diria estar?

Extremamente infeliz Extremamente feliz

OBSERVAÇÕES

QUAIS SÃO OS SEUS SONHOS NAS SEGUINTES ÁREAS?
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11

Sentimentos Ás vezes

Positivo

Negativo

Bom

Mal 

Agradável

Desagradável

Feliz

Triste

Com medo

Alegre

Com raiva

Contente

12

A B 

C D

E F

G H

I

Experiência positiva e negativa

11.1
Pensem sobre o que você fez e experimentou durante o último mês. Em seguida, marque a 

coluna que se refere a cada um dos seguintes sentimentos:

Muito raramente ou nunca Raramente Frequentemente Muito frequente/ sempre

Domínios de felicidade
Por favor, indique seu nível de satisfação com as opções abaixo nas perguntas que as seguem:

Extremamente insatisfeito Muito insatisfeito

Insatisfeito Um pouco insatisfeito

Nem satisfeito, nem insatisfeito Um pouco satisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito

Extremamente satisfeito

12.1
Seu bem- estar mental (taxas de emoções, auto-estima, sensação de 

competências, nivel de esteress, dentre outros).

12.2 Sua saúde física (considere o seu exercício físico, sono, nutrição).

12.3
Seu uso do tempo (Tempo para o lazer, para a família e para os amigos) uma boa 

distribuição do tempo.

12.4
Seu senso da sociedade que você pertence (confiança na comunidade, segurança 

em casa e na comunidade, dentre outros).

12.5
Suas relações pessoais (relacionamentos afetivos com a comunidade, pratica de 

doação e de voluntariado, dentre outros).

12.6
Seu acesso a educação e a oportunidade para sua comunidade (participação na 

educação formal e informal, valores em educação ambiental etc).

12.7
Seu acesso a artes e a cultura na sua comunidade (tradições locais, festivais, 

valores nativos, oportunidade de desenvolver habilidades artísticas).

12.8 Seu bairro como um lugar para viver (no geral).

12.9
A qualidade ambiental do seu bairro (qualidade da água, do ar, do solo e da 

biodiversidade, acesso as áreas verdes, sistema de coleta de lixo etc).

12.10
A honestidade e transparencia do governo local e as finanças do mesmo (governo, mídia, judiciário, sistema 

eleitoral, segurança pública e o envolvimento dos cidadão com a política).

12.11
Sua situação financiera atual (renda individual e familiar, segurança financeira, 

qualidade da habitação).

12.12 Sua situação no trabalho (no geral)

OBSERVAÇÕES
 



 

198 

 

13

A B

C D

E

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

14
14.1

A B

C D

E

14.2

14.3

14.4

A B

C D

E

14.5

14.6

15

A B

C D

E

A B

C D

E

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

16

A B

C D

E

16.1

16.2

16.3

Bem-estar mental
Levando em conta as opções abaixo, em que medida concorda com as afirmações em rosa  que as 

Discordo fortemente Discordo

Nem concordo, nem discordo Concordo

Concordo fortemente

Eu levo uma vida com significados e propósitos

Eu estou envolvido e interessado em minhas atividades diárias 

Eu sou otimista sobre meu futuro 

A maioria dos dias eu sinto uma sensação de realização no que eu faço  

Em geral, sinto-me muito positivo sobre mim

Sua saúde  
Em geral, eu diria que minha saúde é:

Com as opções a seguir e as indagações subsequentes, por favor, indique quanto do tempo durante a semana passada...

Muito raramente ou nunca Raramente

Ás vezes Muitas vezes

Muito frequentemente ou sempre

Você não conseguia nem andar

A dor física impediu de fazer o que você precisava para fazer

Você tinha um monte de energia 

Avalie seu nível de satisfação, marcando as opções a seguir nas perguntas em rosa abaixo.

Muito insatisfeito Insatisfeito

Nem satisfeito, nem insatisfeito Satisfeito

Muito satisfeito

Quão satisfeito você esta com sua capacidade de realizar suas atividades físicas de vida diária?

Quão satisfeito você esta com a qualidade de seu exercício físico?

Balanço do tempo

15.1
Marque com um (x) nas opções abaixo. Em uma semana típica, quanto do seu tempo você 

passa fazendo os tipos de coisas que você gosta?

Nenhum do meu tempo Não muito do meu tempo

Algum do meu tempo Maioria do meu tempo

Todo o meu tempo

Avalie seu nível de tempo das afirmações em rosa com as seguintes opções abaixo.

Discordo fortemente Discordo

Nem concordo, nem discordo Concordo

Concordo fortemente

No meu cotidiano, raramente tenho tempo para fazer as coisas que gosto.

Minha vida tem sido muito corrida 

Eu tenho sido capaz de viver em um ritmo vagaroso 

Eu tive tempo suficiente para fazer o que eu precisava fazer

Eu tive bastante tempo livre 

Vitalidade da comunidade
Por favor nos diga quantas das seguintes pessoas descritas nos espaços em rosa, você confia. Use as opções abaixo:

Confiar em nenhum deles Confiar em alguns deles

Confiar e desconfiar em mesma quantidade Confiar na maioria deles

Confiar em todos eles

Seus vizinhos 

Estranhos que você encontra na rua

Empresas em seu bairro

Pobre Regular Boa Muito boa Excelente
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A B

C D

E

16.5

A B

C D

E

A B

C D

E

16.6

16.7

17

A B

C D

E

17.1

17.2

17.3

A B

C D

E

A B

C D

E

17.4

17.5

18

18.1

A B

C D

E 

A B

C D

E 

18.2

18.3

18.4

A B

C D

E 

16.4
Imagine que você perdeu uma carteira ou bolsa que continha duzentos reais. Indique marcando um (x) em uma das letras 

das opções a seguir como provavelmente você acha que alguém que mora perto da sua casa e achasse a sua careira lhe 

devolveria com todo o dinheiro dentro.

Não é de todo provável Pouco provável

Bastante provável Muito provável

Extremamente provável

Marque com um (x) nas opções a seguir, quão satisfeito você está com sua segurança pessoal em sua cidade?

Muito insatisfeito Insatisfeito

Nem satisfeito nem insatisfeito Satisfeito

Muito satisfeito
Usando a escala abaixo, indique com que freqüência você tem feito as atividades destacadas em rosa, no período dos últimos 12 meses 

Pelo menos uma vez por mês Pelo menos uma vez a cada três meses

Pelo menos uma vez a cada seis meses Uma vez no ano passado

Nunca

Doado dinheiro para uma instituição de caridade. 

Ofereceu o seu tempo a uma ONG. 

Apoio social
Avalie seu nível de satisfação, marcando através das opções as perguntas em rosa que as seguem. 

Muito insatisfeito Insatisfeito

Nem satisfeito nem insatisfeito Satisfeito

Muito satisfeito

Quão satisfeito você está com o apoio que você tem de seus amigos?

Quão satisfeito você está com seus relacionamentos pessoais?

Marque com um (x) em uma das opções a seguir, em que medida concorda com a seguinte afirmação?

Pessoas na minha vida se preocupam comigo 

Discordo fortemente Discordo

Nem concordo nem discordo Concordo

Concordo fortemente
Por favor, indique a quantidade do tempo que na semana passada... Responda no espaço rosa abaixo com as letras das opções a seguir.

Muito raramente ou nunca Raramente

Ás vezes Muito as vezes 

Muito frequentemente ou sempre

... Você sentiu-se solitário

... Você sentiu-se amado

Acesso a educação, artes e cultura

Marcando com um (x) em uma das opções abaixo, diga-nos como você descreveria o seu sentimento de pertencer à sua comunidade local?

Muito fraco Um pouco fraco

Nem fraco nem forte Um pouco forte

Muito forte

Aqui abaixo se encontra uma lista em rosa das coisas que as pessoas procuram ao decidir onde morar. Por favor indique o quanto você 

deseja que cada item se encontre perto de onde você mora. No seu bairro ou comunidade, como é importante para você ter...

Não é de todo importante Não é muito importante

Um pouco importante Moderadamente importante

Muito importante

... Esportes e atividades recreativas?

... Atividades artísticas e culturais?

... Atividades para desenvolver habilidades através da educação formal?
Agora a taxa, no seu bairro ou comunidade, quão satisfeito você está com... Indique com as oções abaixo nos espaços em rosa.

Muito insatisfeito Insatisfeito

Nem satisfeito, nem insatisfeito Satisfeito

Muito satisfeito  
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18.5

18.6

18.7

A B

C D

E

19

A B

C D

E

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

A B

C D

E

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

20

20.1

A B

C D

E

A B

C D

E

20.2

20.3

20.4

20.5

Seu acesso a atividades desportivas e recreativas?

Seu acesso a atividades artisticas e culturais?

Seu acesso a atividades de educação informal?

18.8

Marque com um (x) nas opções abaixo, quantas vezes você se sente desconfortável ou fora do lugar em 

sua vizinhança por causa de sua etnia, cultura, raça, cor de pele, l íngua, sotaque, sexo, orientação 

sexual ou religião?

Nunca Raramente

Algum tempo Na maioria das vezes

O tempo todo

Seu Bairro

Aqui abaixo se encontra uma lista em rosa das coisas que as pessoas procuram ao decidir onde morar. Por favor indique o quanto você 

deseja que cada item se encontre perto de onde você mora. No seu bairro ou comunidade, como é importante para você ter...

Não é de todo importante Não é muito importante

Um pouco importante Moderadamente importante

Muito importante

... Transporte público com segurança, limpo e com grande disponibilidade?

... Um bairro calmo e tranquilo?

... Um ambiente de qualidade?

... Um lugar seguro para viver? 

... Bom policiamento e proteção, serviços governamentais, coleta de lixo, bombeiro?

... Habitação a preços acessíveis?

... Oportunidades de trabalho bem remuneradas?

... Serviços de saúde, como médicos, hospitais e clínicas?

Agora a taxa, no seu bairro ou comunidade, quão satisfeito você está com...

Muito insatisfeito Insatisfeito

Nem satisfeito, nem insatisfeito Satisfeito

Muito satisfeito

... Seu acesso ao transporte público, assim como sua limpeza e outros requisitos básicos?

... O sussego e a tranquilidade do seu bairro?

... A qualidade do ambiente, como agua limpa, saneamento e outros?

... A segurança de onde você mora?

... A qualidade da proteção da polícia e bombeiros, serviços governamentais, coleta de lixo, bombeiros?

... O acesso à Habitações a preços acessíveis?

... Seu acesso ao emprego bem remunerado oportunidades?

... Seu acesso aos serviços de saúde, como médicos, hospitais e clínicas?

Qualidade Ambiental

Marque com um (x) uma das letras nas opções abaixo, como saudável é o ambiente físico que você passa mais tempo?

De nenhuma forma Pouco

Mais ou menos Muito

Quão satisfeito você está com os esforços para preservar o ambiente natural no seu bairro?

Quão satisfeito você está com as oportunidades que você tem que desfrutar da natureza?

Quão satisfeito você está com a qualidade do ar no ambiente?

Quão satisfeito você está com a qualidade natural do seu bairro?

Extremamente saudável

Satisfação ambiental. De acordo com as opções abaixo, marque nas perguntas em rosa que as seguem...

Muito insatisfeito Insatisfeito

Nem satisfeito, nem insatisfeito Satisfeito

Muito satisfeito

OBSERVAÇÕES
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21
21.1

A B

C D

E

A B

C D

E

21.2

21.3

21.4

A B

C D

E

21.5

21.6

22

22.1

A B

C D

E

22.2

A B

C D

E

A B

C D

E

22.3

22.4

22.5

A B

C D

E

23
23.1

A B

C D

E F

G H

I

Resp:

Governança
Marque com um (x) em uma das opções abaixo, quão satisfeito você está com o trabalho sendo feito pelos funcionários da prefeitura de sua cidade?

Muito insatisfeito Insatisfeito

Nem satisfeito, nem insatisfeito Satisfeito

Muito satisfeito

Indique o seu nível de concordância com as opções a seguir marcadas nas afirmações em rosa que as seguem:

Discordo fortemente Discordo

Nem concordo, nem discordo Concordo

Uma grande dose de confiança

Governo local

Governo Nacional

Concordo fortemente

A corrupção é generalizada em todo o governo em minha cidade. 

Os funcionários públicos em minha cidade prestam atenção ao que as pessoas pensam.

As pessoas em minha cidade podem influenciar seus funcionários públicos.
Por favor indique quanta confiança você tem nas seguintes organizações destacadas na cor rosa, usando as opções a seguir:

Sem confiança Não muita confiança

Uma quantidade razoável de confiança Um monte de confiança

Marque com um (x) em uma das letras das opções a seguir, em que medida concorda com a seguinte afirmação?

Eu tenho dinheiro suficiente para comprar coisas que eu quero.

Discordo fortemente Discordo

Nem concordo, nem discordo Concordo

Sem estresse
Indique com as opções abaixo, com que freqüência você teve as seguintes experiências destacadas em rosa, nos últimos 12 meses.

Todo o meu tempo A maior parte do meu tempo

Algumas vezes

Concordo fortemente

Trabalho
Em matéria de emprego, qual das seguintes opções melhores descrevem a sua vida de trabalho atual?

Um funcionário em tempo integral Um trabalhador a tempo parcial

Trabalhador autonomo Voluntário em uma organização

Desempregado a procura de trabalho Aposentado

Dona de casa Estudante ou em formação

Outros Se outros, especifique abaixo

Por favor, responda às seguintes perguntas em rosa sobre sua satisfação descritas nas opções abaixo com sua atual situação de trabalho.

Bem estar material

Marque com um (x) nas letras das opções abaixo. Em geral quanto estresse sente sobre suas  finanças pessoais?

Estresse esmagador Estresse alto

Estresse moderado Baixo estresse

Com que frequência você se encontrou apenas vivendo de salário em salário?

Raras vezes

Nunca

Pensando na mesma lógica dos 12 meses, responta com as opções a seguir, as perguntas em rosa.

Pelo menos uma vez por mês Pelo menos uma vez a cada três meses

Pelo menos uma vez a cada seis meses Uma vez no ano passado

Nunca

Você não poderia pagar contas (conta de água ou de telefone, cartão de crédito, etc) no tempo.

Você comeu menos porque não havia bastante comida ou dinheiro para comida.
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A B

C D

E

23.2

23.4

A B

C D

E

A B

C D

E

23.5

23.6

23.7

24

24.1

Material 1 2 3 4 5 6 7

24.2

Bens 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 Grande

1 2 3 4 5 6 7 Grande

25

25.1

a b

c d

e f

25.2

a b

c d

e f

25.3

a b

c d

e f

25.4

Quando penso no meu futuro, me imagino...
Como um pessoa com valores e ideais Lúcido, conservado para minha idade

Cada dia mais próximo de Deus Com grande sabedoria e experiência

Com minhas necessidades vitais em boa forma vivendo sem inconveniente algum

Quando reconhecem meu trabalho me sinto satisfeito por que...

Muito insatisfeito Insatisfeito

Nem satisfeito nem insatisfeito Satisfeito

Muito satisfeito

Em geral, quão satisfeito você está com sua vida de trabalho atual?

23.3
Quão satisfeito você está com o equilíbrio entre o tempo que você gasta em seu 

trabalho e o tempo que você gasta em outros aspectos de sua vida?

Marque com um (x) em uma das opções abaixo, quantas vezes você acha que sua vida de trabalho atual... Interessante?

Nem concordo, nem discordo Concordo

Concordo fortemente
As condições de minha vida me permitem ser aproximadamente tão produtivo como eu poderia ser.

Considerando todos os meus esforços e realizações no meu trabalho, sinto-me que me pagam adequadamente.

Eu estou autorizado a decidir como proceder para obter meu trabalho feito.

Muito raramente ou nunca Raramente

Ás vezes Muitas vezes

Muito frequentemente ou sempre
Por favor, indique o seu nível de concordância nas afirmações destacadas em rosa, de acordo com as opções a seguir.

Discordo fortemente Discordo

QUETIONÁRIO SOBRE VALORES

Neste questionário o entrevis tado tera  que enumerar de um (1) a  seis  (6), usando todos  os  numeros  em cada 

ques i to, sendo o um (1) o mais  importante para  ele e o seis  (6) menos  importante

QUAIS OS SEUS VALORES?

Enquanto estou vivo...
Gostaria de obter o máximo de prazer possível Quero viver com comodidade
Vou cumprir a missão que me foi encomendada Cuidarei da minha aparência

Aprenderei o quanto possível Vou tentar ser o mais correto possível

O que eu faço no trabalho, acho significativo porque...

É correto Me da imagem favoravel frente aos outros

Aprendo cada dia mais Através dele posso viver com comodidade

Trabalhar dignifica o homem Desfruto do que faço

Hábitos de gastos 
Um item de material é algo tangível, como jóias ou roupas. Um item experiencial é algo que é 

intangível, como sair para jantar ou sair de férias. Usando a escala abaixo, indique suas preferências:

Em geral, quando eu tenho dinheiro extra eu vou provavelmente comprar coisa:

Experimental

Quando eu quero ser feliz, eu sou mais propensos a gastar meu dinheiro em:

Atividades e eventos

Pessoas geralmente gastam seu dinheiro num monte de experiências de vida diferentes (comer fora, ir a um concerto, viajando, etc).

24.3
Eles curtem suas vidas participando de atividades diárias, eles pessoalmente saem se 

encontram e vivem. Em que medida esta caracterização descrevem você?

Não em todos

Algumas pessoas geralmente gastam seu dinheiro em um monte de bens materiais e produtos ( jóia, roupas). 

24.4
Eles levam suas vidas comprando objetos físicos que podem manter na sua posse. Em que 

medida esta caracterização descrevem você?

Não em todos
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a b

c d

e f

25.5

a b

c d

e f

25.6

a b

c d

e f

25.7

a b

c d

e f

25.8

a b

c d

e f

26

IDENTIFICAÇÃO

ENDEREÇO:

26.2

REF:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Eu gostaria que ao morrer no meu epitáfio esteja escrito...

Aqui jaz um ser de luz Aqui descança quem estando bem quer estar melhor

Aqui se encontra um exemplo de honestidade Beleza e elegancia descança na sepultura

DESCRIÇÃO DA EMPRESA26.1

HIERARQUIA 

Todo o meu conhecimento fica em suas mãos Desfrutei até o último momento

Frente a um conflito no trabalho, eu...

Peço conselho espiritual Penso como afetaria minha imagem

Busco informação para  maneja-lo Não altero minha produtividade

Me comprometo a encontrar uma solução Espero pra ver se passa

CARGO NA EMPRESA ESCOLARIDADE

Trabalhar por um bem-estar e produtividade Ser um exemplo de vida para os que me rodeiam

O que me motiva em meu trabalho é...
O crescimento espiritual que posso ter com ele O lugar agradável onde ele é realizado

Que me permita demonstrar minhas capacidades A remuneração que recebo

Uma oportunidade para ser melhor O prazer que ele me dá

Demonstro mais conhecimento Posso subir de cargo
Isso demonstra perseverância e dedicação Me faz sentir muito melhor

Ao pensar em uma meta para minha vida, essa seria...

Dedicar minha vida aos demais Deixar uma obra que reflita harmonia e beleza

Cooperar com o reconhecimento Viver o mais agradável possível

Dá um sentido em minha vida Me sinto bem perante meus amigos

IDADE

QUANTIDADE DE EMPREGADOS TEMPO NO MERCADO

RAMO DA EMPRESA

QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO

NOME

SEXO

 GRÁFICO DA HIERARQUIA

NOME FUNÇÃO

NOME DA EMPRESA

 


