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Resumo:  

Há uma busca permanente visando tornar as organizações cada vez mais 
eficientes. Nesse contexto, a remuneração variável vem sendo amplamente 
utilizada para motivar funcionários em organizações e governos. Nesse sentido, o 
presente trabalho tem como foco compreender como os valores pessoais e a 
natureza das organizações (pública e privada) influencia a motivação individual 
perante políticas de remuneração variável. A pesquisa foi conduzida em duas 
fases. A primeira etapa da pesquisa foi exploratória com uma entrevista não 
estruturada com os gestores ligados ao programa de remuneração variável. A 
segunda etapa da pesquisa foi conclusivo-descritiva, onde foram realizadas 
entrevistas com analistas, engenheiros, supervisores, coordenadores e gerentes 
das organizações, todos com metas definidas e com remuneração variável para o 
alcance de cada uma delas. O estudo foi do tipo transversal único, contando com 
amostras de duas organizações, uma pública e outra privada. A literatura revisada 
sugere que os colaboradores em uma organização devem ter metas individuais 
claras e desafiadoras, porém atingíveis. Essas metas devem guiar a elaboração de 
um plano de ação individual. Ao se definir a meta, o valor da recompensa que será 
pago caso a pessoa a atinja deve ser claramente definido, com isso, o indivíduo irá 
avaliar o esforço necessário para atingir a meta e a probabilidade de se alcançar a 
recompensa e isso irá produzir certo nível de esforço. O esforço, junto com as 
habilidades e características do indivíduo e sua percepção da tarefa irá gerar um 
nível específico de desempenho. O nível de desempenho resultante leva às 
recompensas. Cada indivíduo irá perceber a recompensa como justa, e essa 
percepção irá resultar na satisfação de cada um. O valor da recompensa e a 
satisfação individual devem ser percebidos de forma diferente por cada indivíduo 
de acordo com seus valores pessoais. Os dados da pesquisa vieram a corroborar 
com a assertiva dos autores, pois o teste das relações no modelo estrutural 
mostrou significância estatística em sua grande parte. Quanto ao modelo testado 
por organização (público e privado) observa-se que a maior parte das relações 
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parece atuar de forma similar, independente da natureza da organização,  
suportando uma maior generalidade do modelo. 
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