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RESUMO 
 
 

A CULTURA ORGANIZACIONAL E OS ESTÍMULOS À MOTIVAÇÃO DOS EMPREGADOS O 
presente estudo tem como objetivo explicitar o que é cultura organizacional e como ela pode 
influenciar a motivação dos empregados em uma determinada empresa. A cultura 
organizacional pode influenciar positiva ou negativamente os empregados de uma organização. 
Ela diz respeito aos seus valores, seus ideais e suas características. Quem possui o poder para 
passar isso aos empregados são os fundadores e líderes da empresa, quer por meio de 
características internas, que podem ser: modo de tratar o funcionário, modo de agir diante dos 
fatos, modo de contratar pessoas, os quais irão demonstrar que tipo de cultura determinada 
empresa possui. Os empregados possuem um papel fundamental na cultura da empresa que 
trabalham, pois são eles que fazem com que ela seja seguida e respeitada. Quanto ao quesito 
motivação, existem diversas teorias que explicam como e por que o indivíduo possui motivação 
e como as organizações do passado e do presente enxergam estes aspectos dos empregados 
e como procuram e procuravam estimula-los. A cultura organizacional tendo grande influencia 
sobre o empregado, quando positiva, gera excelentes ganhos no que diz respeito à 
produtividade do indivíduo na empresa, uma vez que, o trabalho é realizado com satisfação. 
Para realização da pesquisa o Comitê de Ética da Universidade de Taubaté deu um parecer 
sobre a mesma que obteve o número CAAE 30081514.0.0000.5501. Este trabalho foi 
desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo, com 
abordagem quantitativa, utilizou-se de um questionário contendo 25 perguntas que dizem 
respeito à opinião dos indivíduos acerca de diversos aspectos nas empresas em que 
trabalham. O questionário foi aplicado em 64 funcionários de duas empresas, uma de 
Caçapava/SP do setor de fabricação de produtos automotivos e outra de São José dos 
Campos/SP que atua no ramo de revenda de derivados de petróleo. Os empregados, por sua 
vez, possuem opiniões diversas a respeito de variáveis importantes que dizem respeito as 
organização em que trabalham e que, podem contribuir com as futuras decisões dos gestores 
para com a organização. Dos resultados obtidos, pode-se observar que grande parte dos 
empregados pesquisados faz parte do setor operacional das organizações, sendo 32,81% da 
área de transporte, predominando pessoas do sexo masculino. Assim sendo, observa-se a 
importância de um investimento em profissionais de logística, tendo em vista a necessidade de 
profissionais para esse ramo de atividade. Em relação à idade dos participantes da pesquisa 
cerca de 21,88% dos entrevistados disseram ter até 25 anos e 18,75% responderam que tem 
acima de 46 anos, o que significa dizer que as duas empresas também estão investindo em 
indivíduos mais jovens, e que caso exista plano de carreira nessas organizações, eles 
certamente poderão ser melhor aproveitados. Do total geral das respostas 26,69% 
responderam que sempre ocorre uma relação interpessoal positiva na empresa, seguido de 
26,56% que disseram que ocasionalmente isso ocorre. Referente ao estilo de administração 
32,81% dos respondentes, afirmam que o estilo de administração frequentemente encoraja 
ações e ideias inovativas a seus subordinados. Apenas 1,56% não acreditam que os objetivos 
da organização são claramente entendidos, entretanto, 37,50% acreditam que os objetivos da 
organização sempre são claramente entendidos. Referente ao salário 45,31% dos participantes 
da pesquisa, responderam que os benefícios e salários são sempre justos. A pesquisa 
realizada aponta que grande parte dos funcionários participantes respeita e entende o objetivo 
e a cultura da empresa e também estão motivados com seu trabalho. Palavras-chave: Cultura 
Organizacional. Motivação. Gestão.  


