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RESUMO 

Este trabalhou buscou compreender sob a perspectiva do vendedor de loja física, a associação 

do comprometimento afetivo com a auto-eficácia em vendas. Para tanto, foi feita uma 

pesquisa de natureza qualitativa do tipo básico e exploratória no Depósito da Lingerie, uma 

rede de varejo da cidade de São Paulo que atende o público de baixa renda. Os resultados da 

pesquisa mostraram que a soma dos elementos que compõem o comprometimento 

organizacional no varejo estudado, ou seja, seus valores e incentivos, o comportamento das 

vendedoras entrevistadas e modelo de liderança e gestão desta empresa, os sentimentos e 

envolvimento emocional que as vendedoras sentem, mas direcionaram a se acharem auto-

eficazes e portanto a desempenhar melhor os objetivos e metas que lhes são propostos. Em 

suma os achados indicaram que o comprometimento afetivo das vendedoras com o Depósito 

da Lingerie o é fator fundamental para aumento da auto-eficácia em vendas, e portanto, 

acredita-se que no contexto do comércio varejista de baixa renda é a dimensão mais 

importante do comprometimento organizacional já que pode direcionar o vendedor, 

ferramenta fundamental do processo de vendas, a ser mais auto-eficaz e assim ter melhor 

desempenho. 

 

Palavras-Chave:comprometimento afetivo, auto-eficácia, vendedor, varejo de baixa renda. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to understand from the perspective of salesman, the association of 

affective commitment with self-efficacy in sales. For this purpose, a qualitative research of 

the basic and exploratory type was carried out at Depósito da Lingerie, a retail that serves the 

low income public. The results of the research showed that the sum of the elements that make 

up the organizational commitment in the retail studied, that is, their values and incentives, the 

behavior of the interviewed salespeople and the model of leadership and management of this 

company, the feelings and emotional involvement that the salespeople feel directed them to 

find themselves self-efficacious and therefore to better fulfill the objectives and goals that are 

proposed to them. In summary, the findings indicated that the affective commitment of 

Depósito da Lingerie’s sellers to the fundamental construct for increased self-efficacy in sales, 

and therefore, it is believed that in the context of low-income retail trade most important 

dimension of organizational commitment since it can direct the salesperson, the fundamental 

tool of the sales process, to be more self-effective and thus to perform better. 

 

Keywords: affective commitment, self-efficacy, salesman, low income retail. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, para enfrentar a concorrência mundial e garantir a competitividade e 

sobrevivência, as organizações varejistas precisam cada vez mais ter funcionários 

comprometidos, portanto, entender como e quando o comprometimento organizacional se 

desenvolve e como ele ajuda a moldar os comportamentos, ajuda as organizações a 

escolherem o melhor posicionamento de mercado afim de se anteciparem aos os impactos da 

competitividade (JAFRI,2010;MEYER;ALLEN,1997). Porter, Steers, Mowday e Boulian 

(1974) definem o comprometimento organizacional como a força relativa de identificação e 

envolvimento de um indivíduo em relação a uma determinada organização. 

O comprometimento organizacional tem sido amplamente abordado devido à crença 

de que o mesmo afeta diretamente o desempenho organizacional (FIORITO ET AL. 2007). 

Os estudos que abordam conjuntamente estes temas indicam que elevados níveis de 

comprometimento por si só geram altos níveis de desempenho (MEDEIROS, 2005) e mesmo 

com a possível influência de outros fatores sobre o desempenho, como a remuneração e a 

satisfação, o comprometimento é encarado como um elemento extremamente significativo, 

pois, é capaz de proporcionar uma real melhora no desempenho de indivíduos (MACIEL; 

CAMARGO, 2011). 

Normativa, instrumental e afetiva são nomeadas pela literatura como as dimensões do 

comprometimento organizacional, sendo a afetiva, de acordo com Meyer e Herscovitch’s 

(2001) a essência do comprometimento organizacional, posto que é uma das forças mais 

relevantes que compõe a vitalidade competitiva de uma organização porque é um atributo 

único e exclusivo que não pode ser clonado por outros competidores e que propicia constância 

e vigor ao seu ânimo competitivo (RIBEIRO; BASTOS, 2010). 

Conceitualmente o comprometimento afetivo é o apego emocional, ou vinculo 

psicológico manifestado pela identificação e envolvimento do indivíduo com uma 

organização, além disso, é uma atitude ou orientação para uma organização que liga ou 

prende a identidade da pessoa à organização (MEYER ET AL 2002; MEYER; ALLEN, 1991; 

MATHIEU; ZAJAC, 1990; BUCHANNAN, 1974; SHELDON, 1971). No escopo de vendas, 

o comprometimento afetivo aparece relacionado à auto-eficácia do vendedor, pois, 

demonstrou ser fator influente no esforço em vender e na motivação intrínseca dos 

vendedores em se esforçarem para atingir e superar as metas de vendas da empresa (FU et al, 

2017). 
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Considerando a importância da figura do vendedor no setor varejista, e a necessidade 

de revisar e analisar o comprometimento afetivo e as práticas de gerenciamento e 

desenvolvimento deste construto (MERCURIO, 2015; RAPP ET AL, 2015), e que 

aparentemente há uma lacuna acerca de seu estudo conjuntamente com à auto-eficácia em 

vendas, achou-se pertinente buscar compreender e analisara relação entre eles na percepção 

do vendedor de loja física, dimensão essencial para o desempenho do varejo (RAPP et al, 

2015). 

 

2 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa foi entender sob a perspectiva do vendedor de loja 

física, como o comprometimento afetivo se associa com a auto-eficácia em vender, e para 

alcançar tal objetivo buscou-se: 

a. Averiguar e entender quais os principais elementos e características do comprometimento 

organizacional se manifestam no Depósito da Lingerie e a qual (s) são a (s) dimensão (es) 

proeminente (s); 

b. Verificar quais são os elementos/características do comprometimento afetivo dos 

vendedores em relação ao Depósito da Lingerie; 

c. Entender a percepção dos vendedores do Depósito da Lingerie em relação à auto-eficácia. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Comprometimento organizacional 

Uma vez que o comprometimento afetivo, tema principal desta pesquisa, provém dos 

estudos sobre comportamento e comprometimento organizacional, fez-se necessário iniciar 

este capítulo, referenciando primeiramente tais constructos. 

O comportamento organizacional é o campo de estudo que investiga o impacto de 

indivíduos, grupos e estruturas sobre seus comportamentos nas organizações, assim sendo, ele 

se preocupa com o que as pessoas fazem na organização e como este comportamento afeta o 

desempenho das mesmas (ROBBINS; 2005). Em resumo, trata-se do estudo de como as 

pessoas e os grupos podem contribuir eficazmente com os resultados das empresas 

(ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). Robbins (2005) comenta que este tema provém de 

estudos das áreas de:  

a) Psicologia: inicialmente os psicólogos organizacionais estudavam problemas 

relacionados ao desempenho dos funcionários, como fadiga, falta de entusiasmo para a 

realização do trabalho e outros fatores que influenciavam o desempenho eficiente da 

equipe, e mais recentemente passaram a usar técnicas de seleção de pessoal, estresse 

ocupacional, satisfação com o trabalho, desenho de cargos, forças motivacionais; 

b) Psicologia social: esta disciplina mistura conceitos de psicologia e sociologia para 

focar a influência de um indivíduo sobre os outros e sobre mudanças nas organizações 

(como implementa-la e como podemos fazer com que os funcionários a aceitem); 

c) Sociologia: a contribuição desta disciplina para o comportamento organizacional está 

no foco que é dado s pessoas em relação aos seus ambientes sociais e culturais, ou 

seja, compreender o comportamento das equipes para se definir a cultura 

organizacional; 

d) Antropologia: estudar a sociedade e compreender as pessoas e suas atividades, é a 

principal contribuição desta disciplina para o comportamento organizacional. 

 

Complementando a linha de pensamento de Robbins (2005), Schermerhorn (2007) cita 

quatro tipos de estudos sobre comportamento organizacional: 

1. O conhecimento interdisciplinar: aquele no qual o comportamento organizacional 

explora ideias de ciências sociais e áreas correlatas; 
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2. Uso de métodos científicos: trata-se da base do conhecimento do comportamento 

organizacional, que é criada por meio de métodos científicos que utilizam conceitos 

rigorosos e uma análise disciplinar; 

3. Foco em aplicações práticas: onde o comportamento organizacional se esforça em 

contribuir de maneira positiva para a melhoria do desempenho das organizações e das 

pessoas; 

4. Pensamento contingencial: quando o comportamento organizacional respeita as 

diferenças individuais, procurando as melhores adequações entre as práticas de gestão 

e as complexidades situacionais.   

Embora o comportamento organizacional seja caracterizado como multidisciplinar e 

proveniente de diferentes áreas de estudo, tem componentes básicos comuns, como por 

exemplo, a motivação, poder, liderança, estrutura e processos de gestão de equipes, melhoria 

contínua, pró-atividade e comprometimento (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). 

Cunha et al. (2016) comenta sobre a importância do componente comprometimento, 

citando que na gestão das empresas o nível de comprometimento pode ter implicações em 

diversos elementos, como, na pontualidade, no absentismo, no turnover, na aceitação das 

mudanças ou no desempenho de cada um dos elementos da organização. Desta forma, o 

comprometimento organizacional tornou-se um dos mais importantes construtos da área do 

comportamento organizacional,cujo o objetivo é entender os vínculos que um indivíduo 

consolida com a organização a qual trabalha (MENEZES; BASTOS, 2010). 

Porter, Steers, Mowday e Boulian (1974) citam que o comprometimento 

organizacional é a força relativa de identificação e envolvimento de um indivíduo em relação 

a uma determinada organização. Para estes autores, este envolvimento é qualificado por três 

fatores: 1) o primeiro fator refere-se a uma forte crença do indivíduo nos objetivos e valores 

da organização; 2) o segundo relaciona-se com uma vontade considerável de dispender tempo 

e esforço na empresa; 3) o terceiro é o desejo do empregado de permanecer na organização. 

Trata-se do grau de identificação que um trabalhador tem com a empresa e o desejo deste 

colaborador de permanecer sendo parte dela (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). Portanto, 

o comprometimento organizacional gera uma maior valorização, por parte dos 

funcionários,com relação a empresa em que trabalham, porque assim ele se 

tornaconectadoàela por suas ações e crenças (DONMEZ; OZSOY, 2016; BANDEIRA, 2000). 

Yilmaz (2008)acredita que o comprometimento organizacional pode ser definido como 

a adoção dos objetivos da empresa, pelos seus funcionários, e o comprometimento dos 

mesmos com o atendimento destes objetivos por parte da organização. Valentine et al. (2002) 
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complementam citando que é o processo pelo qual uma pessoa considera a sua relação de 

afinidade de valores com os da empresa, levando em conta a pertinência da continuidade e 

permanência na mesma. Trata-se da aceitação dos valores, normas e objetivos da organização 

e a disposição de investir seus esforços e desejo e vontade de se manter membro 

dela(MOWDAY; 1999). 

Segundo Macedo et al (2005) o comprometimento está absolutamente conectado à 

ampliação da consciência do indivíduo e este processo acontece na medida em que o mesmo 

não se satisfaz apenas com recompensas financeiras, mas sim com o desejo de conhecer 

melhor a si mesmo e a empresa, para poder participar efetivamente da vida organizacional. 

Chahal e Mehta (2011) comentam que esta participação pode ser reforçada quando se percebe 

que o comprometimento está vinculado ao grau com que o indivíduo aceita e internaliza os 

valores e objetivos da empresa e toma consciência do seu papel em termos de possibilidades 

de contribuição para o atendimento de tais objetivos e valores. 

Apesar da pluralidade do conceito de comprometimento organizacional gerar diversas 

interpretações, o termo pode ser definido como a atitude ou orientação para a organização que 

une a identidade da pessoa à empresa, podendo ser um fenômeno estrutural que ocorre como 

resultado de transações entre os atores organizacionaisou ainda a natureza do relacionamento 

de um membro com o sistema como um todo (BANDEIRA, 2000) além do o impacto sobre o 

desempenho em todas as suas dimensões (ROWE et al., 2011). 

 

3.1.1 Dimensões do comprometimento organizacional 

Bastos (1993), afirma que a maioria das pesquisas sobre o comprometimento 

organizacional são embasadas por meio de cinco dimensões: afetiva; calculativa; normativa; 

sociológica; e comportamental. Contudo, segundo Meyer e Hesrcovitch (2001)depois de mais 

de 50 anos de trabalho acadêmico sobre o assunto, ainda é debatido na literatura acadêmica 

sobre o tem, qual é a natureza, os tipos e bases de compromisso, e se estruturas dominantes 

como a estrutura de três componentes de Meyer e Allen (1991) mostradas no Quadro 1 abaixo 

são válidas em múltiplos contextos. 
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Quadro 1: Resumo das dimensões do comprometimento organizacional 

 

Dimensão 

Estado Psicológico e 

Antecedentes 

Motivos para 

permanecer 

na empresa 

 

Caracterização 

Afetiva ou 

atitudinal 

Sentimento: Desejo  

 

Antecedentes: 

-Características pessoais 

-Experiência de trabalho 

 

Sente que quer 

permanecer 

 

Grau em que o colaborador se sente 

conectado, identificado e envolvido 

emocionalmente com as crenças e os 

valores de uma empresa. Forte crença e 

aceitação dos objetivos e valores. Alto 

desejo de esforçar-se pela organização.  

Normativa Sentimento: Obrigação  

 

Antecedentes: 

- Características pessoais 

-Experiências 

socialização 

-Investimento 

organizacional 

 

Sente que 

deve 

permanecer 

Grau em que o colaborador se sente 

obrigado a permanecer na empresa. 

Totalidade de pressões normativas 

internalizadas pelo indivíduo para que 

se comporte congruentemente com os 

objetivos e interesses da organização. 

Instrumental 

ou 

Continuidade 

Sentimento: Necessidade 

 

Antecedentes: 

- Características pessoais 

- Alternativas 

- Investimentos 

 

Sente que tem 

a necessidade 

de permanecer 

na empresa 

Grau em que o colaborador se sente 

conectado a empresa devido ao 

reconhecimento que tem dos riscos 

atrelados aos custos de sair da empresa. 

Geralmente é a percepção e a 

valorização do fator econômico. Tem a 

tendência de se engajar em linhas 

consistentes de atividades devido aos 

custos associados a agir de forma 

diferente. Mecanismo psicossocial que 

envolve side-beats, trocas, 

investimentos que limitam o raio de 

ação posterior 

 

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa (2018) com base em nas citações de Allen e Meyer 

(1997), Robbins, Judge e Sobral (2010), Meyer, Stanley, Herscovitch e Topolnytsky (2002) 

 

As três dimensões apresentadas indicam uma diversidade de formas de vínculos de um 

indivíduo com a organização na qual trabalha, tornando um desafio para a gestão empresarial 

a definição de políticas e procedimentos de gerenciamento de recursos humanos mais 

abrangentes que, simultaneamente, atendam às expectativas e valores da maioria dos 

trabalhadores (BATISTA; GALELLI, 2014). 

Meyer, Allen e Gellatly (1990) citam que a principal diferença entre a dimensão 

instrumental e afetiva é que os colaboradores de uma empresa com forte comprometimento 

afetivo permanecem nela porque assim o desejam, enquanto que aqueles com forte 

comprometimento instrumental permanecem porque necessitam. Estes autores ainda 

comentam que a dimensão afetiva representa mais do que a simples lealdade passiva a uma 

organização já que envolve uma relação ativa, na qual o indivíduo deseja pôr algo de si 
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próprio para contribuir para o bem-estar da organização. Apesar da dimensão afetiva 

demonstrar estar positivamente relacionado com o comprometimento, Maciel e Camargo 

(2011) comentam que em seu estudo sobre os aspectos morais e das normas de reciprocidade 

sobre o comportamento, que a dimensão afetiva não exerce efeitos diretos com a cooperação 

no trabalho. 

Em uma outra visão acerca do comprometimento organizacional, a sobrecarga de 

trabalho, a falta de perspectivas no plano de carreira e principalmente a falta de valorização 

do servidor, foram apontados, no resultado das pesquisas de Botelho e Paiva (2011) como os 

principais motivos da falta de comprometimento organizacional.  

No contexto de vendas, o comprometimento significa à disposição dos funcionários de 

aplicar sua energia e lealdade a organização em que trabalham, podendo influenciar no 

desempenho dos mesmos, através do aumento do nível de esforço em vender (FU ET AL., 

2009; SAGER E JOHNSTON, 1989; CHONKO, 1986; KANTER, 1968). Neste escopo, 

Craves et al (2004) afirmam que quando as empresas acompanham mais de perto os 

resultados das vendas de suas equipes por meio de monitoramento, direção, avaliação e 

feedback de apoio o comprometimento do vendedor com a organização aumenta. Portanto, 

como afirmam Rutherford et al. (2011) o comprometimento do vendedor com a empresa 

aumenta o desempenho em vendas. 

Ainda no contexto de vendas, Bateman, Strasser (1984) e Fukami e Larson (1984) 

assinalam que a forma do líder se comunicar e considerar seus subordinados, seus 

comportamentos, e o fato de apresentar um estilo participativo são fatores/pontos que se 

correlacionam positivamente com o comprometimento do trabalhador com a organização. 

Com relação a este ponto, os achados do estudo de Saa e Lemoine (1998) sobre estilos de 

liderança através da aplicação dos dois modelos básicos de liderança, o taylorista (que 

padroniza o comportamento dos trabalhadores) e o gerencial (que valoriza a participação e a 

iniciativa) mostrara que e o estilo gerencial é preditor do comprometimento organizacional. 

Diversos estudos explicaram os efeitos e o papel do comprometimento organizacional 

no comportamento dos profissionais de vendas (PETTIJOHN ET AL., 2007; INGRAM; LEE, 

1989). No setor varejista, Jafri (2010) indica que há duas abordagens que caracterizam o 

comprometimento organizacional neste setor: 1) one-dimensional, a qual está relacionada à 

identificação do indivíduo e seu envolvimento em uma organização particular; 2) multi-

dimensional onde o comprometimento organizacional é caracterizado a partir de três 

componentes, o afetivo, a continuidade e normativo. Já o estudo de Menezes e Bastos (2010) 

sobre construção, desenvolvimento e validação da escala de intenções comportamentais de 



19 

comprometimento organizacional mostraram que o comprometimento organizacional 

atitudinal/afetivo é um construto unidimensional, já que os resultados de sua pesquisa 

apontaram que a base do vínculo entre o trabalhador e a organização se dá pela dimensão 

afetiva, descartando assim, a dimensão instrumental do comprometimento organizacional. 

 Ainda no escopo da área de vendas, a conclusão do trabalho de Rutherford et al. 

(2011) com uma amostra de 213 vendedores mostrou que somente o comprometimento 

organizacional se relaciona diretamente ao aumento do desempenho individual. Por outro 

lado, os resultados dos achados de Pettijohn, Pettijohn e Taylor (2002) que usaram uma 

amostra de 220 vendedores de 5 diferentes lojas de varejo nos Estados Unidos da América, o 

comprometimento organizacional apareceu, juntamente com a habilidade e satisfação do 

vendedor e como um dos fatores essenciais na venda orientada ao cliente. Estes autores ainda 

afirmam que o comprometimento do vendedor é consequência fundamental da venda 

orientativa ao consumidor. 

Acerca do conceito de comprometimento organizacional, é importante ressaltar a 

variedade de definições que o abarcam, pois, de acordo com Meyer andHerscovitch (2001) 

apesar da crescente atenção que o constructo tem recebido na literatura acadêmica, ainda há 

uma considerável confusão e divergência sobre o que é realmente o comprometimento 

organizacional, como ele é direcionado, como se desenvolve e como ele afeta o 

comportamento dos indivíduos, por isso, no intuito de compreender as definições foi 

desenvolvido o Quadro 2 com a sumarização do constructo comprometimento organizacional 

situado no apêndice I desta pesquisa. 

Entre as três dimensões do comprometimento organizacional mais citadas na literatura, 

a afetiva é aquela tem sido mais amplamente estudada em termos dos seus antecedentes e 

consequências, pois, é considerada a medida mais eficaz em termos de comprometimento para 

as organizações, quando comparadas com as outras, além de ser a que mais contribui para a 

obtenção de resultados positivos nas empresas (CUNHA et al, 2016; PANAGOPOULOS; 

DIMITRIADIS, 2009; MULLER ET AL, 2005; MEYER ET AL, 2002).Ademais as 

dimensões do comprometimento organizacional são conceitos qualitativamente diferentes, 

posto que os resultados de estudos empíricos que medem o comprometimento indicam que o 

comprometimento afetivo, ou atitudinal, é o que se correlacionou mais fortemente com 

consequências como rotatividade e desempenho(SOLINGER ET AL., 2008; COOPER-

HAKIM;  VISWESVARAN, 2005;RIKETTA, 2005; MEYER ET AL., 2002; MATHIEU; 

ZAJAC, 1990). 
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Considerando a relevância do comprometimento organizacional, faz-se necessário que 

as empresas o integrem como foco em todas os componentes da relação empregador-

empregado e em todo o ciclo de vida dos trabalhadores. Portanto, o comprometimento, deve 

ser um elemento estrategicamente incorporado e suportado nas práticas de seleção, 

socialização, avaliação de desempenho, formação e desenvolvimento, e processos e sistemas 

da empresa (ALBRECHT ET AL 2015). 

 

3.1.2 Comprometimento Afetivo 

A palavra afetivo deriva dos sentimentos que designam afeição e afeto e no âmbito da 

psicologia pode ser definida como a capacidade de uma pessoa em experimentar um conjunto 

de fenômenos afetivos (paixões, emoções e sentimentos), além disso, faz as pessoas terem a 

atitude de criar laços quando se identificam com outras pessoas, objetos ou empresas, além de 

ter um papel crucial no processo de aprendizagem do ser-humano (WALLON, 2008).  

No âmbito empresarial, a afetividade é estudada a partir do comprometimento afetivo 

que é caracterizado através da força relativa de identificação de um indivíduo com a 

participação em uma organização, ou seja, tratam-se da demonstração dos sentimentos 

positivos de um indivíduo com a empresa em que trabalha, bem como com seus valores 

(SWAALES, 2002; MOWDAY; STEERS; PORTER,1979).  

Mathieu e Zajac (1990), Meyer e Allen (1991) e Meyer et al., (2002) indicam que o 

comprometimento afetivo é o apego emocional, ou vinculo psicológico a uma organização 

manifestado pela identificação e envolvimento do indivíduo nessa organização. Além disso, é 

uma atitude ou orientação para uma organização que liga ou prende a identidade da pessoa à 

organização (BUCHANNAN, 1974; SHELDON, 1971). 

Solingerel al (2008) afirma que o comprometimento afetivo se relaciona com a mais 

ampla gama de variáveis comportamentais, como por exemplo: ajudar os outros, trabalhar 

horas extras, compartilhar informações e avaliar o desempenho do supervisor. 

Em suma, o comprometimento afetivo é umas das forças relevantes que compõe a 

vitalidade competitiva da organização, um atributo único e exclusivo que não pode ser 

copiado por outros competidores e que propicia constância e vigor ao seu ânimo competitivo, 

caracterizado pelo nível de identificação e envolvimento de uma pessoa com a organização a 

qual trabalha (DUNHAM; GRUBE; CASTAÑEDA, 1994). Segundo Mowday (1999), o 

comprometimento afetivo compreende três classificações:  

I. a aceitação dos valores, normas e objetivos da organização;  

II. a disposição de investir esforços em favor da organização;  
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III. O desejo e a vontade de se manter membro da organização 

 

Em um estudo no setor varejista, Cunha et al. (2016) comenta que os resultados de sua 

pesquisa sobre o modelo multidimensional de comprometimento organizacional, indicam que 

indivíduos mais empenhados afetivamente demonstram menores taxas de absentismo e de 

comportamentos de negligência, além de serem aqueles dotados de atitudes mais favoráveis 

perante e mudança, e com níveis superiores de execução de comportamentos de cidadania e 

desempenho global.  Já as conclusões do estudo de Jafri (2010) sobre comprometimento 

organizacional e comportamento inovador no varejo, sugerem que os funcionários que tem 

comportamento de comprometimento afetivo com a empresa a qual trabalha, são aqueles 

dotados de características inovadoras.  

Correlacionando o comprometimento afetivo com os valores da empresa (um dos 

elementos mais citados na literatura como mostrou o Quadro 3 do Apêndice I)Finegan (2000) 

fez um estudo quantitativo sobre a influência dos valores organizacionais no 

comprometimento afetivo, constatando a existência de quatro fatores determinantes: a) 

humanidade (cortesia, justiça, consideração, perdão e integridade moral); b) adesão as 

convenções (obediência, formalidade e cautela); c) questões básicas (diligencia, logica e 

experimentação); d) visão ( iniciativa, criatividade, desenvolvimento e abertura). Já Meyer e 

Hesrcovitch (2001) concluíram em trabalho bibliométrico sobre os conceitos de 

comprometimento afetivo, que a relação e a associação dos valores dos indivíduos com os 

valores da organização fazem com que os trabalhadores sem motivem e envolvam com os 

objetivos da empresa, além disso, pode ser considerado como a essência do comportamento 

organizacional e da própria empresa. 

Por conta da quantidade de conceitos, definições e correlações encontradas na 

literatura acadêmica, achou-se necessário, sumarizar as informações que embasam o 

comprometimento afetivo como a principal dimensão do comprometimento organizacional, já 

que trata-se do constructo principal desta pesquisa, foi desenvolvido o Quadro 3com a 

sumarização das informações que embasam o comprometimento afetivo como a principal 

dimensão do comprometimento organizacional. 

No espoco de vendas, o comprometimento afetivo também aparece relacionado a auto-

eficácia do vendedor, como demonstrou o resultado do trabalho de  Fu, et. al (2017) no qual  

aparece como fator influente no esforço em vender, na auto eficácia do vendedor e na 

motivação intrínseca dos vendedores em se esforçarem para atingir e superar as metas de 

vendas da empresa. 
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3.2 Auto- Eficácia do vendedor 

A auto-eficácia é definida por Bandura (1997) como sendo a confiança que um 

indivíduo tem sobre a sua capacidade de executar bem uma determinada tarefa. No contexto 

de vendas, é a crença que o vendedor possui em conseguir realizar com sucesso as atividades 

de vendas (KRISHNAN; NETEMEYER; BOLES, 2002). Os indivíduos que se consideram 

mais eficazes são mais esforçados do que aqueles que se consideram menos esforçados, 

resultando em melhor desempenho (BANDURA, 1997). Achados de diversos estudos 

sugerem que a auto-eficácia é um determinante relevante da performance (JUDGE AT EL 

2001; MULTON, BROWN; LENT, 1991; RAPP ET AL., 2015). Ainda sobre o desempenho, 

Lacerda et al. (2012) comentam em seu ensaio teórico sobre o gerenciamento e para 

alavancagem do desempenho do capital humano como subsídio para alcançar a estratégia 

organizacional, que a performance positiva está amarrada a responsabilidade compartilhada 

entre gestores e seus colaboradores e que como resultado disso a estratégia organizacional 

consegue ser aplicada. Além disso, o desenvolvimento dos colabores através da aprendizagem 

organizacional contínua ajuda a empresa a obter ou manter vantagem competitiva sustentável 

além de promover um ambiente com melhores relações humanas (SOFO ET AL 2010). 

Madhani (2013) afirma que embora a maioria das pesquisas sobre desempenho do 

vendedor apontem que o volume de vendas (individual ou em grupo) é, na maioria das vezes, 

o principal e único indicador usado na avaliação da performance é necessário que as empresas 

adicionem indicadores relacionados ao atendimento aos clientes  posto que, o vendedor na 

maioria das vezes é a principal elo de conexão entre uma empresa e seus consumidores.  

Uma meta- análise conduzida por Stajkovic e Luthans (1998) reportou uma correlação 

significativa entre a auto-eficácia e o desempenho relacionado com o trabalho. 

As pessoas, em sua constante interação com o meio, vão formando e modificando suas 

crenças de auto-eficácia.  Para Bandura (1977) existem quatro fontes principais dessas 

crenças:  

1) Experiências de êxito: sucessivos êxitos ou fracassos em tarefas podem levar ao 

desenvolvimento de crenças robustas de auto-eficácia ou de que somos incapazes, 

respectivamente; 

2) Experiências vicárias: no convívio diário com seus pares, as pessoas influenciam e são 

influenciadas.  No contexto de uma loja, um vendedor ao perceber que seu colega é 

capaz de realizar com sucesso uma determinada tarefa, se sentirá mais encorajado, 

desde que julgue possuir o mesmo nível do colega;     
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3) Persuasão verbal (ou persuasão social):  a afirmação de outras pessoas, desde que 

tenham credibilidade, de que somos capazes de realizar uma tarefa pode aumentar 

nossa confiança sobre nossas capacidades; 

4) Reações fisiológicas: estados de humor, estresse, ansiedade e outros estados 

emocionais podem influenciar na percepção de auto-eficácia 
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3.3 Quadro Teórico 

 

O Quadro 2 apresenta um quadro teórico, cujo o objetivo é mostrar o embasamento teórico que envolve a pergunta de pesquisa, o objetivo 

geral, os objetivos específicos. 

 
Título: O comprometimento afetivo e auto-eficácia do vendedor de loja física: um estudo em um varejo popular de baixa renda 

Problema de pesquisa: Como o comprometimento afetivo se associa com a auto-eficácia do vendedor? 

Objetivo Geral: Analisar a associação do comprometimento afetivo com a auto-eficácia em vendas. 

Constructo Objetivo Específico Autor (s)/Ano Idéia Central/Conceito/Definição 

Comprometimento 

Organizacional 

a) Averiguar e entender quais os 

principais elementos e 

características do 

comprometimento 

organizacional se manifestam no 

Depósito da Lingerie e a qual (s) 

são a (s) dimensão (es) 

proeminente (s); 

Porter, Steers, Mowday e 

Boulian (1974) 

Robbins, Judge e Sobral 

(2010)  

Mowday (1999) 

Michaels e Spector 

(1982)  

Valentine (2002) 

 et al.; (2004)Bandeira, 

(2000)Porter; 

Steers;Mowday; Boulian, 

(1974) 

1) -Uma força relativa de identificação e envolvimento de um indivíduo em relação a uma 

determinada organização qualificado por três fatores: I) o primeiro fator refere-se a uma forte 

crença do indivíduo nos objetivos e valores da organização; II) o segundo relaciona-se com 

uma vontade considerável de dispender tempo e esforço na empresa; III) o terceiro é o desejo 

do empregado de permanecer na organização; 

2) -É o  grau de identificação que um trabalhador tem com a empresa e o desejo deste 

colaborador de permanecer; 

3) -A aceitação dos valores, normas e objetivos da organização; a disposição de investir esforços 

em favor da organização; o desejo e a vontade de se manter membro da organização; 

4) -Se relaciona com o processo em que uma pessoa tem afinidade de valores com a empresa 

levando em conta a pertinência de continuidade e a permanência na mesma; 

5) -Entre os fatores do comprometimento organizacional está a forte crença do indivíduo nos 

objetivos e valores da organização, que por sua vez, geram maior valorização, por parte dele, 

com relação a empresa em que trabalha, tornando-se assim, mais conectado à ela por suas 

ações e crenças; 

Comprometimento 

Afetivo 

b) b) Verificar quais são os 

elementos/características do 

comprometimento afetivo dos 

vendedores em relação ao Depósito 

da Lingerie; 

 

Mathieu e Zajac (1990); 

Meyer e Allen (1991); 

Meyer et al., (2002);  

Buchannan (1974) 

Sheldon (1971) 

Solingerel al (2008); 

 

Porter, Crampon e Smith 

1) -É o apego emocional a uma organização manifestado pela identificação e envolvimento do 

indivíduo nessa organização; 

2) -É o compromisso a partir como um vínculo psicológico de um indivíduo com uma 

organização; 

3) -O Comprometimento afetivo é uma atitude ou orientação para uma organização que liga ou 

prende a identidade da pessoa à organização; 

4) -Se relaciona com a mais ampla gama de variáveis comportamentais, como por exemplo: 

ajudar os outros, trabalhar horas extras, compartilhar informações e avaliar o desempenho do 
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(1976) supervisor; 

5) - O desejo de permanecer na organização, a vontade de inserir um alto esforço e a crença nos 

valores da organização; 

Auto-Eficácia 

c) Entender a percepção dos 

vendedores do Depósito da 

Lingerie em relação à auto-

eficácia. 

 

Bandura (1997) 

Krishnan, Netemeyer, 

Boles (2002) 

1) -A auto-eficácia é a confiança que um indivíduo tem sobre a sua capacidade de executar bem 

uma determinada tarefa; 

2) -Os indivíduos que se consideram mais eficazes são mais esforçados do que aqueles que se 

consideram menos esforçados, resultando em melhor desempenho; 

3) -No contexto de vendas, é a crença que o vendedor possui em conseguir realizar com sucesso 

as atividades de vendas.  
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4 ÂMBITO: O VAREJO DE BAIXA RENDA E O DEPÓSITO DA LINGERIE 

 

4.1 O Varejo de baixa renda 

A discussão sobre a importância da baixa renda, o seu potencial de consumo e como 

ela se constitui tem sido frequente no cenário mundial. O crescimento acelerado do consumo 

dessa classe tem sido acompanhado por pesquisadores acadêmicos e empresas, uma vez que 

seus estudos representam alta relevância social e econômica (VELOSO; HILDEBRAND, 

2006). 

Segundo Bark, Limeira e Parente (2008) a população de baixa renda brasileira é 

aquela pertencente as classes C, D e E cuja a renda está entre dois e dez salários mínimos. 

Estudos do IBOPE Inteligência e Datafolha (2015) indicam que a baixa renda (somatória da 

classe C1, C2, D e E) representa 74% da população brasileira. O Quadro5 apresenta os 

critérios do IBGE (2015) para definição de classes sociais consideradas baixa renda: 

Quadro 5: Critérios do IBGE (2015) para definição de classes sociais consideradas 

baixa renda 

Classe Salários Mínimos Renda Familiar 

C 4 a 10 De R$ 3.152,01 a R$ 7.880,00 

D 2 a 4 De R$ 1.576,01 a R$ 3.152,00 

E Até 2 Até R$ 1.576,00 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018) adaptada a tabela do IBGE 

Sobre o comportamento de compra, Steinbaum (2009) afirma que o consumidor de 

baixa renda busca relevância e qualidade e que preço baixo não é fator determinante, mas sim 

a contribuição que esse produto trará em seu dia-a-dia. Apesar de estarem dispostos a comprar 

produtos nunca antes consumidos, os consumidores de baixa renda possuem algumas 

restrições orçamentárias (PARENTE; SILVA, 2007). Fazer uso de crédito bancário é 

essencial na vida destes consumidores, por se tratar do único meio de se obter acesso aos bens 

de consumo duráveis. Além disso, a marca dos produtos é vista como sinal de qualidade e de 

hierarquia social e a escolha das lojas está ligada ao bom atendimento (BARROS; ROCHA, 

2007). Os principais canais de compra de produtos são os varejos físicos e o pequeno 

autosserviço. O varejo é tido como a melhor opção para esse público devido às questões de 

preço e proximidade do ponto de venda, dado que geralmente fazem suas compras a pé ou 

utilizam transporte público (LIMEIRA, 2009). Ainda segundo Limeira (2009) o atendimento 

especial com aspecto familiar do varejo cria uma relação de confiança com esse segmento de 

mercado.  
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Os consumidores de baixa renda desejam ser tratados com dedicação, respeito e 

honestidade, além de exigirem uma grande demanda de informações e atenção no momento 

da compra. O ganho de posição que tiveram na sociedade teve reflexos sobre a autoestima,  

aumento do poder e sobre a maneira como querem ser tratados e retratados publicamente 

(BARROS, 1997). 

 

4.2 O Depósito da Lingerie 

Considerando o contexto apresentado nos subcapítulos anterioressobre a 

representatividade do público de baixa renda no Brasil, bem como o perfil de atendimento 

desta parcela da população,eo grau de relevância, para empresas varejistas, de ter 

colaboradores comprometidosafetivamente com a organização, achou-se pertinente realizar 

este estudo em uma rede de varejo que atende exclusivamente este tipo de consumidor, e que 

também fosse reconhecida em seu mercado como uma organização que valoriza seus 

funcionários, por isso, escolheu-se a rede de lojas Depósito da Lingerie. 

De acordo comos dados coletados nas redes sociais do Depósito da Lingerie, de seus 

funcionários e matérias publicadas em jornais dos bairros em que ela atua, e de órgãos de 

negócios como Sebrae,esta empresa éenxergada (por seus consumidores, colaboradores e 

comunidade)pelo foco em proporcionarum excelente atendimento aos seus clientes 

(consumidores da classe C, D e E)e por valorizar o trabalho e esforço de seus colaboradores. 

O Depósito da Lingerie é uma rede de lojas que atua há vinte anos no segmento de 

confecções de roupas íntimas (calcinhas, soutiens, meias, cuecas, pijamas masculinos e 

femininos etc). As treze lojas da rede ficam localizadas na cidade de São Paulo, nos bairros 

em que se concentram grande parcela da baixa renda da cidade: São Mateus, Itaquera, 

Tatuapé, São Miguel Paulista, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Cohab II, 

Jd. Santo André, Carrāozinho e Sapopemba. Além disso, a rede também tem uma loja virtual 

e um centro de distribuição (SITE OFICIAL DO DEPÓSITO DA LINGERIE, 2018). 

De acordo com a página oficial da empresa na internet, o principal objetivo 

organizacional é a obtenção de lucro, a partir das vendas proporcionadas por experiências de 

compras e atendimento diferenciados ao seu público-alvo. Para atingir este objetivo, o 

Depósito da Lingerie, consolidou como seus principais valores o respeito e valorização de 

seus clientes e comunidade, mas sobretudo de seus colaboradores. Além disso, tem como base 

de seus valores também a honestidade, ética, qualidade, seriedade e transparência. Ainda 

segundo a própria empresa, o “DNA”, ou seja, a principal característica da empresa é 
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valorização das pessoas, sejam eles os clientes internos, clientes externos e a comunidade no 

geral dos bairros em atua. 

Como visão, a empresa busca ser a primeira opção em revenda direta de moda íntima 

para as mulheres da zona leste da cidade de São Paulo, tendo como meta, superar as 

expectativas de seus clientes em relação à experiência de compra e contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade, que se adequam aos seus valores(DEPÓSITO DA LINGERIE, 

2018). 

 

4.2.1 Gestão de Pessoas no Depósito da Lingerie 

Segundo Pontes (2010) o processo de recrutamento de pessoas deve primeiramente 

considerar as características da vaga com as competências dos candidatos, porém no Depósito 

da Lingerie acredita que no varejo: 

 Oferecer um ambiente de trabalho para atrair bons profissionais é na própria loja, ou 

seja, são clientes se oferecendo para trabalhar na loja ou indicando familiares; 

 Na divulgação digital ou com cartazes e convites deve-se ater a uma região próxima 

ao local de trabalho, pois, pessoas que trabalham próximos as suas residências têm um 

desempenho muito melhor que aqueles que têm que se deslocar. 

 A equipe da loja deve estar preparada para o processo de recrutamento de atração de 

novos candidatos. No Depósito da Lingerie todo o time sabe que para atrair boas 

pessoas e bons profissionais é importante ter um bom ambiente de trabalho e 

demonstrar satisfação e identificação com o propósito da empresa. 

 Na comunicação do processo, deve-se colocar que o candidato precisa se identificar a 

empresa, como mostra a Figura 1 abaixo, no cartaz de divulgação colocado na porta de 

uma das lojas da empresa 
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Figura 1: foto do cartaz de recrutamento e seleção do Depósito da Lingerie 

Fonte: foto tirada pelo autor desta pesquisa (2018)  

O proprietário da empresa (2018) afirma que no Depósito da Lingerie uma das formas 

de valorizar os colaboradores e treinando e capacitando-os como profissionais através da 

oferta de treinamentos contínuos em sala de aulaMinistradas na “Universidade da Lingerie” 

onde são apresentados os conceitos, objetivos, metas a serem trabalhados, sejam relacionados 

a técnicas de atendimento ou a introdução de uma nova coleção de produtos os serviços de 

varejo. Ele comentou que quando um novo colaborador começa a trabalhar na empresa deve 

passar por uma seção introdutória de orientação sobre os processos de trabalho da empresa, 

onde e (são) apresentadasa história, características, valores e planos futuros da empresa. 

Também são explicadas as políticas, regras e regulamento, assim como as funções, 

responsabilidades do novo funcionário e as expectativas da empresa em relação ao seu 

desempenho, como exibido na Figura 2 na qual aparecem dois colaboradores da área de 

gestão de pessoas, falando no curso de introdução 

 

 

 

 

Figura 2: seleção de fotos que mostram o local onde os treinamentos são feitos e treinamento 

para novos colaboradores do Depósito da Lingerie 

Fonte: foto tirada pelo autor desta pesquisa (2018)  
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Segundo as informações passadas pela empresa (2018) na Universidade da Lingerie já 

foram ministrados cerca de trezentos e cinquenta treinamentos de aperfeiçoamento e 

capacitação dos colaboradores do Deposito da Lingerie. Os temas são os mais diversos como 

liderança, gestão, produtos, mercado consumidor entre outros. Além disso, os palestrantes 

variam entre os profissionais da área de gestão de pessoas, o proprietário da empresa, 

fornecedores e professores universitários.  

Uma vez que uma das metas da empresa é oferecer plano de carreira, atualmente 

dezoito, dos vinte colaboradores que possuem cargos de chefia, foram promovidos e iniciaram 

suas atividades na empresa em cargos iniciais. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Merriam (2002) Creswell (2010) afirmam que quando o objetivo de um estudo é 

compreender um fenômeno, buscar padrões, gerar significados de forma indutiva a partir de 

experiências pessoais, culturais e históricas o pesquisador deve optar pelo modelo 

interpretativista, por isso, nesta pesquisa optou-se por este paradigma, pois, seu principal 

intuito era entender, sob a perspectiva do vendedor de loja física, como o comprometimento 

afetivo se associa com a auto-eficácia em vender. 

 

5.1 Método e tipo de Pesquisa 

Uma vez que se optou pelo paradigma interpretavista, entendeu-se que o método de 

pesquisa qualitativo era o mais adequado para esta pesquisa alcançar seu o objetivo, já que 

este método visa a exploração e entendimento do significado que as pessoas ou grupos 

atribuem a um problema social ou humano no qual os indivíduos constroem a realidade 

interagindo com seu mundo social sobre problemas poucos explorados (CRESWELL, 2010; 

MERRIAM 2002; GODOY, 1995).  

Na literatura acadêmica sobre metodologia qualitativa, é comum encontrar três 

principais tipos de classificação, que variam em função de seu propósito: exploratória, 

descritiva e explicativa (HESSE-BIBER; LEAVY, 2010). A primeira deve ser escolhida 

quando um problema ou questão de pesquisa é pouco explorado para identificar padrões, 

ideias, suposições, com o ensejo de buscar a compreensão do fenômeno de forma a confirmar 

e/ou identificar suposições para serem pesquisadas posteriormente (COLLIS; HUSSEY, 

2005). Já na descritiva, faz-se uso de descrições densas para explanar a realidade social de um 

determinado processo ou fenômeno complexo (HESSE-BIBER; LEAVY, 2010). Na pesquisa 

explicativa, o pesquisador tenta identificar e explicar os fatores que influenciam ou 
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determinam a ocorrência dos fenômenos, estabelecendo relações entre os tópicos que os 

compõem (PATHAK, JENA; KALRA, 2013). 

Neste trabalho usou-se a estratégia de pesquisa qualitativa básica de caráter 

exploratória, posto que neste tipo de estudoo pesquisador consegue coletar os dados no 

ambiente natural em que ocorre o fenômeno de estudo, possibilitando a interpretação por 

meio dos significados que as pessoas atribuem a um fenômeno pouco explorado 

(CRESWELL, 2010).  

 

5.2 Coleta de Dados 

Esta pesquisa foi desenvolvida com dados coletados de fontes primárias secundárias 

em duas etapas. Na primeira foi feita uma revisão da literatura, que embasou os objetivos da 

pesquisa a partir do entendimento dos constructos que compõem este trabalho: 

comprometimento afetivo e auto eficácia. Já na segunda etapa foi feita a pesquisa de campo 

exploratória por meio da técnica de entrevistas em profundidade, com os sujeitos de pesquisa. 

A entrevista em profundidade é a maneira de coleta de dados por meio do qual são 

selecionados participantes para responderem as perguntas relacionadas ao que façam, pensam 

ou sentem (COLLIS; HUSSEY,2006). Como os sujeitos selecionados são vendedoras da 

empresa Depósito da Lingerie, âmbito da pesquisa, e o autor desta pesquisa é o proprietário 

desta empresa, para evitar qualquer tipo de viés por parte dos sujeitos, as entrevistas foram 

feitas por outro pesquisador, o qual a identidade não foi permitida ser revelada. Os sujeitos da 

pesquisa foram informados que as entrevistas seriam para um estudo feito por este outro 

pesquisador em nome de outra instituição de ensino. O pesquisador que fez as entrevistas 

usou como ferramenta um roteiro de pesquisa semiestruturado elaborado pelo autor deste 

trabalho, a partir da revisão da literatura deste estudo. Este roteiro tentou dirigir a entrevista 

de forma que os constructos fossem explorados e que possibilitassem abertura para 

agrupamento de informações importantes ao estudo que surgiram no decorrer da pesquisa. 

 

5.3 Sujeitos da pesquisa 

Posto que os aspectos individuais e organizacionais de idade e o tempo de empresa são 

variáveis que se associam-se com níveis mais elevados de comprometimento e que o nível de 

escolaridade mostra-se como uma variável que tende a decrescer o comprometimento 

(TAMAYO 2005; GLISSON; DURICK, 1988; MOTTAZ, 1988; LUTHANS; BAACK; 

TAYLOR, 1987), os sujeitos desta pesquisa foram selecionados a partir destes critérios mas 

de forma heterogênea, justamente para entender como as variáveisindicadas pela literatura já 
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existente, se comportariamno contexto desta pesquisa.O Quadro 6 abaixo mostra o perfil dos 

sujeitos entrevistados. Por questão de sigilo os nomes das entrevistadas não foram revelados. 

 

Quadro 6: perfil das entrevistadas 
Entrevistado Idade Tempo de Casa Escolaridade 

E1 23 anos 06 anos 2º Grau  

E2 54 anos 08 anos  2º Grau  

E3 23 anos 01 ano e 2 meses 2º Grau  

E4 21 anos  02 anos e 10 meses 2º Grau  

E5 35 anos 05 anos  2º Grau  

E6 32 Anos 05 anos 1º Grau  

E7 20 anos 04 meses 2º Grau  

E8 34 anos 04 anos Fundamental 

E9 22 anos 02 meses  1º Grau  

E10 32 anos 04 anos 1º Grau 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018) 

 

Segundo Merriam (1998) não existe uma delimitação rígida em relação ao número 

adequado de sujeitos da entrevista, portanto, como exibido no Quadro 6, foram selecionadas 

10 vendedoras da empresa Depósito da Lingerie. Este número de entrevistadas foi 

determinado a partir do alcance do nível de saturação dos dados coletados, pois que, a partir 

da sétima entrevistada, percebeu-se que as vendedoras tinhampercepções, visões e 

sentimentos similares sobre as perguntas do roteiro de pesquisa.  
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5.4 Matriz de Amarração 

O Quadro 7 apresenta uma matriz de amarração, cuja a finalidade foi concatenar a teoria com o objetivo geral, os objetivos específicos, 

bem como as perguntas (APÊNDICE II) que foram desenvolvidas para compor o roteiro semiestruturado aberto. Para a formulação desta matriz 

também foram considerados os autores que contribuíram para a formulação destas perguntas visando serem aplicadas no campo de pesquisa deste 

trabalho aplicado. 

 

Título: O comprometimento afetivo e auto-eficácia do vendedor de loja física: um estudo em um varejo popular de baixa renda 

Problema de pesquisa: Como o comprometimento afetivo se associa com a auto-eficácia do vendedor? 

Objetivo Geral: Analisar a associação do comprometimento afetivo com a auto-eficácia em vendas. 

Constructo Autor (s)/Ano Ideia Central/Conceito/Definição Objetivo Específico Perguntas do roteiro de entrevistas 

Comprometimento  

Organizacional 

Porter, Steers, 

Mowday e 

Boulian (1974) 

Robbins, Judge e 

Sobral (2010)  

Mowday (1999) 

Michaels e 

Spector (1982)  

Valentine (2002) 

Donmez e 

Ozsoy(2016); 

Bandeira, (2000) 

Porter; Steers; 

Mowday; 

Boulian, (1974) 

6) -Uma força relativa de identificação e envolvimento 

de um indivíduo em relação a uma determinada 

organização qualificado por três fatores: I) o 

primeiro fator refere-se a uma forte crença do 

indivíduo nos objetivos e valores da organização; II) 

o segundo relaciona-se com uma vontade 

considerável de dispender tempo e esforço na 

empresa; III) o terceiro é o desejo do empregado de 

permanecer na organização; 

7) -É o  grau de identificação que um trabalhador tem 

com a empresa e o desejo deste colaborador de 

permanecer; 

8) -A aceitação dos valores, normas e objetivos da 

organização; a disposição de investir esforços em 

favor da organização; o desejo e a vontade de se 

manter membro da organização; 

9) -Se relaciona com o processo em que uma pessoa 

tem afinidade de valores com a empresa levando em 

conta a pertinência de continuidade e a permanência 

a) a) Averiguar e entender quais os 

principais elementos e 

características do 

comprometimento 

organizacional se manifestam no 

Depósito da Lingerie e a qual (s) 

são a (s) dimensão (es) 

proeminente (s); 

1. Qual é sua função aqui e quais são suas atividades do 

dia-a-dia aqui no DL? 

2. Uhnnn mas essa atividade ai é de vendas, faz parte da 

sua função? 

3. Caso não, na pergunta 2, perguntar: Por que você faz 

então? 

4.  E as outras vendedoras também fazem essas coisas 

além de vender ou é só você? 

5. E na sua opinião, qual o valor para o DL destas coisas a 

mais que vocês fazem? Pro DL é bom, é ruim ou tanto 

faz? 

6. E o que motiva vocês a fazerem essas coisas? 

7. Como você se sente com relação a fazer essas coisas a 

mais? 

8. Vocês recebem algum tipo de instrução, pra vocês 

serem assim do jeito que você esta falando que vocês 

são? 

9. E tem aqui alguém na loja que incentiva vocês a 

fazerem essas coisas? Quem? 
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na mesma; 

- Entre os fatores do comprometimento 

organizacional está a forte crença do indivíduo nos 

objetivos e valores da organização, que por sua vez, 

geram maior valorização, por parte dele, com 

relação a empresa em que trabalha, tornando-se 

assim, mais conectado à ela por suas ações e 

crenças; 

 

10. E por que esta pessoa faz isso? Qual o papel dessa 

pessoa? 

11. O que você acha com relação ao papel dele neste 

processo de fazer as coisas? 

12. E na sua opinião quais são as principais características 

traços do DL? tipo qual a cara do DL, quais são as 

características mais marcantes que faz DL ser o DL? 

13. E você acredita nessa identidade? Nestas características 

do DL? 

14. E estas características tem a ver com você? 

15. E estas características que você citou, que também tem a 

ver com você, tem alguma coisa a ver com seu trabalho 

aqui? Na forma como você faz suas tarefas no dia a dia? 

16. Caso sim na questão anterior, perguntar como. 

 

Comprometimento Afetivo 

Mathieu e Zajac 

(1990); Meyer e 

Allen (1991); 

Meyer et al., 

(2002);  

Buchannan (1974) 

Sheldon (1971) 

Solingerel al 

(2008); 

 

 Porter, Crampon 

e Smith (1976) 

6) --É o apego emocional a uma organização 

manifestado pela identificação e envolvimento do 

indivíduo nessa organização; 

7) -É o compromisso a partir como um vínculo 

psicológico de um indivíduo com uma organização; 

8) -O Comprometimento afetivo é uma atitude ou 

orientação para uma organização que liga ou prende 

a identidade da pessoa à organização; 

9) -Se relaciona com a mais ampla gama de variáveis 

comportamentais, como por exemplo: ajudar os 

outros, trabalhar horas extras, compartilhar 

informações e avaliar o desempenho do supervisor; 

- O desejo de permanecer na organização, a vontade 

de inserir um alto esforço e a crença nos valores da 

organização; 

b) b) Verificar quais são os 

elementos/características do 

comprometimento afetivo dos 

vendedores em relação ao 

Depósito da Lingerie; 

 

 

1. Na sua opinião, como os funcionários do DL (deposito 

da Lingerie) se identificam?  Ou seja, Quais são as 

características mais fortes e marcantes que você acredita 

que uma vendedora do DL tem? 

2. E na sua opinião, como que estas características que 

você citou, a vendedora adquiriu? de onde vem essas 

características? 

3. Ah então na sua opinião o DL ajudou a vendedora a ter 

estas características estes traços... E como que o DL fez 

isso? O que o DL faz que ajuda/auxilia você ter estas 

características? 

4. Estas características do DL que você citou foram 

construídas como? Quem que ajudou a construir? 

5. Qual o papel das vendedoras nisso? 

6. E na sua opinião as vendedoras do DL se sentem como 

com relação a esta construção das características da DL, 

com relação a identidade do DL?   

7. Na sua opinião qual o grau de importância do dinheiro e 

qual grau de importância da questão de você parte da 

construção da marca?  

8. De onde vem essa qualidade no trabalho, do clima, etc? 

9. E me diz uma coisa, você gosta de trabalhar no DL? E 

suas colegas? 
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10. Você tem vontade de trabalhar aqui por quanto tempo? 

Auto-Eficácia 

Bandura (1997) 

Krishnan, 

Netemeyer, Boles 

(2002) 

- A auto-eficácia é a confiança que um indivíduo 

tem sobre a sua capacidade de executar bem uma 

determinada tarefa; 

-Os indivíduos que se consideram mais eficazes são 

mais esforçados do que aqueles que se consideram 

menos esforçados, resultando em melhor 

desempenho; 

-No contexto de vendas, é a crença que o vendedor 

possui em conseguir realizar com sucesso as 

atividades de vendas.  

c) Entender a percepção 

dos vendedores do 

Depósito da Lingerie 

em relação à auto-

eficácia. 

 

1. E você sempre trabalhou com vendas? 

2. Como você se sente com relação a esta função, de 

vender? Ser vendedor? 

3. Caso a resposta da questão anterior seja positiva:  E na 

sua opinião todo vendedor daqui se sente assim? Todo 

mundo gosta de vender? 

4. E o que acha que uma pessoa precisa ter para ser bom 

vendedor? 

5. E na sua opinião você tem essas coisas?  

6. Você se considera uma boa vendedora? E o pessoal 

aqui? Todo mundo é bom vendedor? 

7. Em uma escala de 1 a 10, você acha que você tem que 

nota? E por que? 

8. E quando você entrou aqui? Que nota você se dava? 

Como fez para subir estes degraus? 

9. O você acha que você pode fazer pra melhorar seu 

desempenho?  

10. E o DL faz alguma coisa pra ajudar vocês a melhorar? O 

que? 

11. E como você se sente com relação a isso? E as outras 

meninas no geral, como se sentem? 

12. E na loja, em vendas, você acha que acrescenta 

realmente? 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018) 
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6 TRATAMENTO DOS DADOS 

Esta seção mostra as etapas do tratamento dos dados provenientes das entrevistas com 

dez vendedoras da Empresa Depósito da Lingerie.  

A análise de conteúdo foi dividida nas etapas de identificação de 1) pontos-chave; 2) 

formação das unidades de significado; 3) formação das categorias. Com a meta de simplificar 

a interpretação e organização dos dados qualitativos na sistematização exigida por Bardin 

(2006), desenvolveu-se um esquema próprio de organização dos dados pela ferramenta do 

Microsoft Office, o Excel, para realizar o tratamento dos dados. A próxima subseção mostra 

cada etapa do tratamento dos dados e além de figuras que exemplificam cada uma delas. A 

organização e o tratamento dos dados podem ser conferidas detalhadamente no APÊNDICE I 

deste trabalho.  

 

6.1 Etapas e Exemplos 

Na primeira etapa do tratamento dos dados, para se obter as palavras, expressões e 

pontos-chave mais citadas, o pesquisador procurou, selecionou, copiou e colou, da entrevista 

transcrita de cada uma das dez entrevistadas, as palavras, expressões, períodos e trechos mais 

citados sobre cada objetivo específico, separadamente, em planilhas do Excel (total 10). A 

Figura 3exemplifica esta etapa mostrando a tabela da planilha do sujeito 6:  

 

Figura 3: Tabela com os trechos mais importantes relatados pela entrevistada 6 sobre o 

objetivo específico a 

Fonte: os resultados desta pesquisa (2018) 

 

Posteriormente, na segunda etapa do tratamento dos dados, foram criadas outras 

planilhas, com as palavras, expressões e pontos-chave similares entre os sujeitos, aparelhadas 

pela proximidade entre elas com o contexto dos objetivos específicos.Assim, foram criadas as 
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unidades de significado, elucidada pela Figura 4 que mostra uma parte desta etapa com as 

unidades de significado criadas sobre as Ações do Depósito da Lingerie no mercado (US1), 

Ações do Depósito da Lingerie com seus colaboradores (US2) conforme o objetivo específico 

A desta pesquisa. 

 

 

Figura 4:Tabela com as principais palavras, expressões, pontos-chave mais relatados pelas 10 

entrevistadas e a formação das unidades de significado 1 e 2 

Fonte: os resultados desta pesquisa (2018) 

Na terceira e última parte, foi feita a criação das categorias a partir do agrupamento 

das unidades de significado criadas. A Figura 5 exibe a categoriaformada pelo agrupamento 

dasduas unidades de significado exibidas na Figura 10. 

 

 

Figura 5:Tabela com as principais palavras, expressões, pontos-chave mais relatados pelas 10 

entrevistadas, as unidades de significado 1 e 2 e a categoria formada a partir delas 

Fonte: os resultados desta pesquisa (2018) 

 No apêndice III deste trabalho encontram-se as tabelas de tratamento dos dados 

coletados.  
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Posto que o procedimento de análise de dados qualitativos direciona os pesquisadores 

a interpretarem e extraírem o sentido dos dados que foram coletados, neste capítulo 

apresentam-se a análise dos dados, discussão dos resultados e conclusão das quatro categorias 

identificadas: Comprometimento Organizacional no Depósito da Lingerie;Comprometimento 

Organizacional do vendedor do Depósito da Lingerie; Comprometimento Afetivo do 

vendedor do Depósito da Lingerie; Auto-Eficácia do vendedor do Depósito da Lingerie. Para 

melhor visualização da categorização final, a Figura 6explicita o modelo operacionalizado de 

categorização após o tratamento dos dados: 

 

 

Figura 6: Modelo de categorização operacionalizado 

Fonte: os resultados desta pesquisa (2018) 

 

7.1 Comprometimento Organizacional no Depósito da Lingerie 

A categoriacomprometimento organizacional no Depósito da Lingeriefoi formada 

pela junção deduas unidades de significado que refletem as Ações do Depósito da Lingerieno 

mercado(US1) eAções do Depósito da Lingerie com os seus colaboradores (US2). Os 

elementos destas unidades de significado ajudaram a entender quais eram, na percepção dos 

sujeitos, os principais valores, crenças, objetivos e características da empresa.  

Os elementos da primeira unidade de significado ações do Depósito da Lingerieno 

mercado(US1), apareceram por meio da aparente “forte crença” das vendedoras entrevistadas 

sobre ovalor que a empresa dá em ter compromisso com seus clientes (externos e internos) e 

com a sociedade. Esta questão foi evidenciada nas falas que demonstraram o orgulho que 
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sentem em relação a ser reconhecida pela comunidade e por seus clientes, conforme 

comprovaa narrativa da vendedora 1:  

“Na minha opinião é uma empresa que tem um ambiente agradável, 

uma empresa familiar onde oferece os melhores produtos e serviços 

para a comunidade em geral, cliente, consumidor final, até mesmo na 

sociedade em que estamos inseridas, tanto o bairro é importante ter o 

nome de Deposito da Lingerie O cliente da zona leste começa a se 

sentir mais especial dentro da nossa loja, tem todo um atendimento”. 

(...)“Acredito por que antes de eu trabalhar na empresa eu era cliente e 

eu já tinha essa visão da empresa e depois que eu entrei na empresa, na 

verdade eu vi que é muito melhor.  (E1) 

 

Sobre este ponto, vale ressaltar, que a partir dos achados da pesquisa, ficou claro que a 

principal característica da empresana visão dos sujeitos entrevistados, é fornecer aos seus 

clientes o melhor atendimento, já que “O atendimento conta muito, é o diferencial do 

Depósito da Lingerie” (E4). A vendedora doisexplica este ponto em sua narrativa: 

 

O atendimento, o nosso atendimento é muito elogiado  por mais que vai 

em lojas diferentes parece que tem as mesmas pessoas,  e eu acho que 

isso parte do Doutor Marcelo e essa característica dele vem desde 

quando ele tinha uma sala de Lingerie, até a concorrência da região 

fala sobre o nosso atendimento sobre a simpatia do Dr Marcelo,  e 

mesmo às vezes os valores sendo pouco mais altos os clientes não 

trocam. (E2) 

 

A entrevistada três ainda complementou a questão do atendimento como principal 

característica da empresa comentando: “Quando os clientes entram lá na loja eles entram 

com um pensamento saem com outro eles falam que a nossa loja de atendimento é o melhor.” 

A entrevistada dois ressalta o ponto do atendimento, indicando que a empresa tem como 

propósito da empresa proporcionar um ambiente familiar para tratar o consumidor da zona 

leste de forma especial: 

 “O atendimento Depósito da Lingerie é muito bom, aqui na ZL 

ninguém tem a gentileza de oferecer um café, água. A gente oferece 

porque o cliente às vezes entra tá morrendo de sede e sempre a gente 
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fica atentas porque se o cliente está com criança a gente sempre 

oferece uma água bexiga, isso é muito familiar e o cliente sente isso, 

porque sempre volta aqui”  

 

Verificou-se que para ter esse diferencial, a empresa faz diversas ações que agregam 

valor para os seus clientes como explicam as vendedoras oito e três respectivamente:“A gente 

oferece café e água então a gente tenta fazer o cliente melhor possível dentro da loja.”; “O 

café manhã para as clientes da loja, que o Doutor manda todas as lojas fazerem uma vez por 

mês”. A Figura 7 abaixo mostra a foto de uma destas ações, divulgada por uma colaboradora 

da empresa: 

 

 

Figura 7:da divulgação de uma colaboradora sobre o café da manhã mensal preparado para os 

clientes da loja 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018)  

 

É importante ressaltar que este ponto do atendimento vai ao encontro das informações 

coletadas no site da empresa, a respeito de seus valores. A evidencia desta questão também se 

mostrou clara, por contados depoimentos de clientes da empresa em suas redes sociais 

digitais, como exibe o depoimento abaixo da Figura8: 
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Figura 8: recorte do comentário de uma cliente do Depósito da Lingerie na rede social 

Facebook 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018)  

 

Além de atender bem seus clientes, como foi citado no capítulo quatro, o Depósito da 

Lingerie também pareceu ser comprometido com a comunidade através de “Diversas ações 

sociais”(E5), pois, nas falas das entrevistadas alguns trechos narravam sobre as atividades 

que a empresa promove nos bairros em que atua. Esta questão também foi confirmada nas 

informações postadas na página oficial do proprietário da empresa na rede social digital 

Facebook como exibe a Figura 9: 
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Figura 9: postagem do proprietário da empresa sobre uma ação social que promoveu a visita 

dele e de alguns colaboradores no Hospital Santa Marcelina, afim de doar sangue e doar 

presentes as crianças doentes 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018)  

 

No que se refere as açõesda empresa com seus colaboradores (US2), observou-se 

que na percepção dos sujeitos deste estudo, o Depósito da Lingerie tem como valor principal 

o compromisso também com seus clientes internos. Tal compromisso foi citado como o 

incentivoao desenvolvimento profissional de seus colaboradores, como mostrou a narrativa da 

vendedora 4:“A gente tem um incentivo aqui, tem reunião a cada 15 dias, tem feedback da 

supervisora. A gente tem um treinamento de tudo”.Sobre este ponto, as vendedoras 8, 1 e 5 

também comentaram que: 

 

“O Doutor leva a gente pra ir nas feiras, nos eventos, a gente assiste 

palestra, aprende sobre o mercado, sobre os clientes, as tendências e 
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sobre os produtos, isso é muito bom pro nosso crescimento como 

vendedora!”. (E8) 

 

 “A gente recebe treinamento isso também é uma parte bem importante, 

e eu acho que isso já é o reconhecimento que se você for ver por aí 

outras empresas não dão oportunidade que o Depósito da Lingerie da 

Lingerie” (E1) 

 

“O doutor pede pra fabrica vir aqui na universidade ensinar pra gente 

sobre o produto, como usa o soutian, como tem que dobrar. A gente 

ganha amostra pra usar e saber como é na pratica, ai a gente consegue 

explicar pra cliente” (E5) 

 

Observou-se que os fatos relatados pelas vendedoras 4,8 e 5aparentemente, se aplica a 

toda equipe da empresa, pois, nas redes sociais digitais de outros colaboradores foram 

encontradas declarações destes, sobre os incentivos que ajudam no desenvolvimento 

profissional dos empregados da empresa, como exibem as Figuras10 e 11: 

 

 

Figura 10:postagem de um colaborador da área administrativa do Depósito da Lingerieem sua 

página na rede social Facebookcomentando sobre ter participado na Feira do Empreendedor 

do Sebrae-SP 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018)  
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Figura 11: postagem de uma colaboradora do Depósito da Lingerie em sua página na rede 

social Facebookcomentando sobre o treinamento de liderança que a empresa promoveu em 

um hotel-fazenda em Jaguariúna - SP 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018)  

 

Os treinamentos oferecidos pela empresa, demonstraram ser um dos incentivos mais 

importantes na opinião das entrevistadas, e portanto, um elemento crucial na valorização da 

empresa por parte de seus funcionários, como evidenciou a narrativa da entrevistada 9:  

 

“É muito importante, porque a loja que eu trabalhava antes não tinha 

nenhum tipo de treinamento e crescimento dentro da loja, era só 

vender, tinha o auxílio da gerente, mas era “faz isso, isso e isso”, 

quando eu entrei no Depósito da Lingerie foi totalmente diferente, é 

uma empresa maravilhosa e não é só porque eu trabalho nela que eu 

falo, mesmo se eu sair amanhã e não trabalhar, irei passar a mesma 

como uma empresa maravilhosa para qualquer pessoa.” 

 

Quando indagadas sobre os porquês da empresa promover os incentivos como 

treinamentos e aulas, as entrevistadas indicaram que os principais motivos são:o 

desenvolvimento do colaborador para facilitação dos atingimentos dos objetivos 

organizacionais, como disseram as entrevistadas 9 e 10:“Para a empresa ter um bom 

crescimento ela precisa de bons funcionários, então a empresa vai acreditar naqueles 
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funcionários, ela vai investir naquele funcionário para ela ter um crescimento maior e 

melhor, um crescimento contínuo.”; “Acho que o Doutor quer o crescimento da gente dentro 

da empresa, por que você entra como vendedora e chega até aonde você quer chegar , no seu 

objetivo.” 

Além disso, os sujeitos indicaram que a promoção da valorizaçãodos funcionários 

também está entre os motivos pelos quais a empresa faz ações que incentivam seus 

funcionários, como explica a fala do sujeito 7:  

 

É Pra cativar né, porque um bom funcionário ele tem que ser 

reconhecido, tem que ser valorizado e pra empresa ter bons 

funcionários ela precisa valorizar nós que somos os funcionários, pra 

ela poder crescer, se destacar tem que ter bons funcionários e pra isto 

a gente precisa ser valorizado.(E7) 

 

Ainda sobre os incentivos, as entrevistadas também afirmaram que a empresa oferece 

oportunidade de crescimento: “Eles dão oportunidade pra gente crescer, a gente pode só ser 

vendedora ou caixa, mas se quiser virar supervisora tem oportunidade” (E7); “Eu to aqui 

tem quatro meses e já fui promovida pra caixa já, aqui é muito rápido quem quer tem 

oportunidade”(E8). A entrevistada sete explica em sua narrativa que já durante o processo 

seletivo da empresa os candidatos são alertados quanto as oportunidades de crescimento: “Ela 

falou que a empresa tinha plano de carreira, que aqui a pessoa tem a chance de se 

desenvolver como profissional, e que se mostrar resultado, pode crescer rápido”. 

Além dos incentivos citados, algumas declarações encontradas nas páginas das redes 

sociais digitais das vendedoras, indicaram que o compromisso desta empresa com seus 

colaboradores vai além do âmbito profissional: há também compromisso com a família de 

seus colaboradores. Este compromisso é caracterizado pelas ações que a organização 

promove, como, por exemplo, a doação de ovos de pascoa para os funcionários e também 

para seus filhos, a doação de um brinquedo para cada fico de cada colaborador na data de seu 

aniversário, a promoção de um evento de dia das crianças nas lojas, onde cada vendedora 

pode trazer seus filhos para brincar e participar de diversas atividades. As Figuras12e 

13comprovam tais ações:  
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Figura 12: postagem de duas colaboradoras do Depósito da Lingerie em sua página na rede 

social Facebookcomentando: i) sobre a felicidade do filho em ter recebido um ovo de pascoa 

do proprietário da empresa; ii) sobre a gratidão ao proprietário da empresa por ter dado um 

presente ao seu filho 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018)  

 

 

Figura 13: foto da ação de dia das crianças, onde os colaboradores podem levar seus filhos as 

lojas para brincar e ganhar presentes 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018)  
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A partir dos resultados apresentados, averiguou-se que há inclinação, por parte das 

vendedoras, por assumirem compromissos com a organização, além do desejo e vontade de 

participar do crescimento da empresa e permanecer como membro dela, como citado nas falas 

das entrevistadas 3 e 7:“A empresa ta crescendo e eu quero crescer junto”.(E3); “To aqui 

tem cinco anos (...) Eu quero muito continuar aqui”!(E7). 

A vendedora 7 ressalta esse compromisso e vontade de permanência falando que: “Eu 

ouvi que a empresa tinha plano de carreira eu falei aqui é o meu lugar, eu quero entrar aqui 

eu quero esta vaga, e eu vou fazer de tudo pra conseguir. E esta sendo assim desde então, 

estou lutando.” 

Como conceituado por Michaels e Spector (1982) e Valentine (2002) sobre o 

comprometimento organizacional se relacionar com o processo em que uma pessoa tem 

afinidade de valores com a empresa levando em conta a pertinência de continuidade e a 

permanência na mesma, verificou-se que no Depósito da Lingerie as vendedoras possuem a 

vontade de permanecer. 

O desejo de permanência foi indicado principalmente por elementos que 

demonstravam os motivos pelos quais as vendedoras querem ficar na organização: a afinidade 

e crença nos valores, os sentimentos de orgulho (citados no primeiro parágrafo deste capítulo) 

e os incentivos que a empresa oferece aos seus funcionários, elencados nas narrativas das 

vendedoras entrevistadas, além dos depoimentos de outras vendedoras nas redes sociais 

digitais, como mostraram as Figuras dos parágrafos acima, e a narrativa da vendedora 8: 

 

“Tenho muito tempo de empresa já né, 6 anos e pouquinho então a 

gente acaba tendo um pouquinho do DNA é algo que fica no DNA dos 

colaboradores nós somos muito parecidos, cada um com sua 

personalidade, sua aparência mais em termos de valores acaba se 

complementando todo mundo da empresa, acredito que tudo que tem na 

empresa é o que eu procuro fazer e faço no meu dia-a-dia que é 

entregar qualidade para os clientes, qualidade para as colaboradoras, 

preparação, o sorriso pra estar atendendo cada vez melhor o cliente e 

está dentro de nós esse carinho, esse amor de você o cliente 

cumprimentar, você lembrar que ela teve bebê, você dar uma calcinha 

ali pra gestante e depois a bebê cresce e começa a comprar calcinha 

pra ela também, esta dentro de mim com certeza essas qualidades”(E8) 
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Uma vez que entre os fatores do comprometimento organizacional está a forte crença 

do indivíduo nos objetivos e valores da organização, que por sua vez , geram maior 

valorização, por parte dele, com relação a empresa em que trabalha, tornando-se assim, mais 

conectado à ela por suas ações e crenças (DONMEZ; OZSOY 2016; BANDEIRA, 2000; 

PORTER; STEERS; MOWDAY; BOULIAN, 1974), os achados da categoria um desta 

análise (Comprometimento Organizacional no Depósito da Lingerie) indicaram que as 

vendedoras entrevistadas demonstraram que acreditam fortemente nos valores, objetivos e 

crenças do Depósito da Lingerie, e por conta disso,tem o desejo de permanecerem nesta 

empresa. 

 

7.2 Comprometimento Organizacional do vendedor do Depósito da Lingerie 

A categoria Comprometimento organizacional do vendedor do Deposito da 

Lingerie foi formada por uma única unidade de significado: Ações do vendedor no Depósito 

da Lingerie(US3). Esta unidade de significado, trouxe os elementos que evidenciaram como 

o vendedor do Depósito da Lingerie se comporta. Entre eles, os que mais se destacaram foram 

aqueles relacionados ao envolvimento com a empresa por meio de atitudes proativas que 

ajudam no alcance dos objetivos organizacionais.A vendedora 1 exemplifica uma destas 

atitudes proativas dizendo que: “A gente Pega o WhatsApp do cliente e sempre que chega 

novidade a gentemanda para ele” (E1). Já a entrevistada 9 comentou que “Eu entro no site 

do Depósito da Lingerie e lá específica sobre o que foi feito, eu gosto de entrar muito”.A 

narrativa da entrevistada 9 elucida a proatividade das vendedoras do Depósito da Lingerie:  

 

“A gente sempre ficava lá na porta chamando a cliente, entregando pro 

completo entrar chegou novidade na loja a gente está com promoção 

da loja então a gente sempre está aí fazendo algumas são na porta 

panfleto bexiga convidando pra entrar vamos entrar tomar um café. Aí 

a cliente entra começa conversar e daqui a pouco ela já está 

comprando então acho que isso é bem importante”.(E9) 

 

Os trechos das entrevistadas 3 e 10 tambémexemplificam melhor este ponto:  

 

 “A gente liga pra falar do Depósito da Lingerie, falar com as 

aniversariantes que a gente tem no mês, liga dando os parabéns para 
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as clientes, e também a gente já liga convidando para o café manhã, é o 

evento que a gente faz convidando as melhores clientes da loja.” (E3) 

 

“Somos para o cliente, psicóloga, por que tem gente que conta da vida, 

e que eu tenho que dar um conselho. Por exemplo, eu já atendi uma 

cliente que descobriu que o marido traiu ela com a melhor amiga, 

então ela contou tudo e eu indique umas peças bonitas, porque ela 

estava pensando em voltar com ele.” (E10) 

 

Além disso dos exemplos citados, as vendedoras afirmaram que“A gente panfleta 

também, chama o cliente na porta da loja”(E4), “A gente pode decorar a loja de um jeito 

diferente pra atrair o cliente pra dentro, colocar umas bexigas, fazer uma exposição mais 

bonita”(E9). Estas atitudes proativas também foram confirmadas pelas fotos daFigura 14:  

 

 

 

 

Figura 14: a) foto de vendedora entregando panfleto na porta da loja no intuito de atrair mais 

clientes para dentro da loja; b) foto da loja decorada pelas vendedoras e com carrinho de 

pipoca grátis para os clientes (iniciativa da equipe desta loja) 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018)  
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O comprometimento organizacional das vendedoras entrevistadas também ficou 

aparente, porque todas citaram que estas ações são provenientes de atitudes delas que 

independem de suas obrigações como vendedora. A narrativa da vendedora 5 explica esta 

questão:   

“Além de vender você trabalha na loja e entra uma pessoa na loja a 

sua função ali é convencer a pessoa comprar, só que você não faz so 

isso, você manda mensagem falando que chegou isso, você pede pra 

supervisora pra colocar o manequim de jeito diferente, e não é porque  

o doutor Marcelo mandou você fazer isso,  não tá escrito na sua 

carteira de trabalho que você tem que fazer isso mas é uma coisa mais 

que você faz porque sente que tem que fazer”.(E5) 

 

Em consonância com as indicações de Porter, Steers, Mowday e Boulian (1974), os 

resultados deste estudo sugeriram um comprometimento organizacional, já que os três fatores 

do comprometimento foram encontrados nos resultados deste estudo por meio da 

identificaçãodos elementos os quais as entrevistadas apontam seucomprometimento com a 

empresapor conta do envolvimento que elas têm,proveniente dos valores e das ações da 

empresa com o mercado, comunidade e colaboradores. Além disso, os achados deste estudo 

mostraram que este comprometimento é predominanteafetivo, como mostra a afirmação da 

vendedora 6: “Os dois ajuda mas o salário a gente sempre precisa porque a gente trabalha 

mas é muito mais importante o que eles fazem por nós, porque o salario tem em outra loja, 

mas o que o doutor faz ninguém faz”.A vendedora1complementa: 

 

“Primeiramente todos veem trabalhar pelo valor financeiro, pela 

necessidade, só que pra gente alcançar as nossas metas pra gente 

entregar a melhor experiência de compra pro cliente, não é só a 

remuneração que faz que tenhamos esses empenho de fazer essas 

coisas, é gostar do que faz, é acreditar que aqui o cliente vai ter o 

melhor atendimento,o melhor produto, e eu tenho que ajudar a 

entregar esse atendimento pra ele”. (E1)  

 

As entrevistadas 2, 7 e 10 complementama proeminência da dimensão afetivacitando 

que tal afetividade acontece também pela valorização por parte da empresa, a seus 

funcionários: 
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“Nós precisamos da parte financeira mas o grau de importância de um 

plano de carreira um estudo ajuda muito você se incentivar, a empresa 

é muito honesta, aqui nós temos o refeitório que às vezes a pessoa pode 

até não ter em casa aquela comida.  Acho que o ponto mais forte é elas 

verem que os seus objetivos podem ser realizados aqui na empresa, das 

suas conquistas virem através do trabalho delas aqui, as premiações 

também motivam né as vezes você vende algo e ganhar algum produto 

elas meninas ficam muito felizes”(E2) 

 

“Por que tudo que agente faz, pode ser um papel que a gente pega no 

chão a gente é reconhecida é valorizada. Tem empresas que você faz, 

faz, faz e nunca e valorizado dai chega uma hora que você ate acaba 

não fazendo mais, vai desmotivando e quanto mais a gente faz, mas 

motivação a gente tem pra fazer cada vez mais, procurar sempre o 

melhor pra gente.” (E7) 

 

“Acho que é pelas possibilidades, pelo amor por que querendo ou não 

você tem que ter amor pelo que você faz se não tiver amor não adianta 

você estar ali todo dia. O salário é importante por que a gente tem 

família e precisa levar o pão de cada dia, mas o importante mesmo é 

você ter amor” .(E10) 

 

Além da valorização, percebeu-se que o clima organizacional da empresa bem como o 

trabalho em equipe e cooperação são elementos que sugerem a dimensão afetiva do 

comprometimento organizacional das vendedoras entrevistadas, como mostram as falas 

abaixo: 

 

“Não é aquilo que você fala nossa hoje vou trabalhar de novo, você 

vem feliz, a hora passa que você nem vê, é um clima muito bom aqui, é 

feliz, alegre, e eu não vi isso nas outras lojas que eu trabalhei e nem as 

meninas que trabalham aqui viram.”(...) “É a união da gente, que faz 

isso”(E6) 
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“Além de vender a gente tem que ensinar as meninas como que é e 

como que não é, tipo organizar o sutiã, organizar as calcinhas, nós que 

etiquetamos. As meninas mais velhas têm que ensinar as meninas mais 

novas.”(E8) 

“Quando a gente tem ambiente que não trata você direito não sabe 

chegar e conversar com você chega tipo no salão e fala obrigado para 

você e não assim,  desde quando eu estou aqui ninguém nunca chegou e 

brigou comigo assim no salão eles falam assim você errou assim e tem 

que melhorar agente para ouvir também se a gente tá errando tem que 

estar ouvindo o que é certo eu acho legal é isso. Nos outros lugares as 

pessoas brigava com você na frente de todo mundo e se eu acho errado 

a pessoa tem que saber falar com você”.(E5) 

 

Portanto, osdados que emergiram das entrevistas corroboram com Yilmaz (2008), 

Porter, Steers; Mowday eBoulian (1974) que afirmam que o comprometimento 

organizacionalé um conjunto de atitudes que os funcionários têm quandoacreditam, se 

identificam e se envolvemcom os objetivos e valores empresa. Ademais, posto que a 

disposição deum funcionário de aplicar energia e lealdade a organização em que trabalham 

pode influenciar no seu desempenho através do aumento do nível de esforço em vender (FU 

ET AL., 2009; SAGER E JOHNSTON, 1989; CHONKO, 1986; KANTER, 1968), notou-se 

que as vendedoras do Depósito da Lingerie entrevistadas encaixam-se neste contexto, como 

mostram as narrativas da Entrevistada 1 e 3: 

“Vendas é você satisfazer o cliente, você oferecer e superar as 

expectativas dos clientes, eu gosto disso, acho que o relacionamento 

com o cliente é muito importante, e como Depósito é a loja do bairro 

que mais valoriza isso, eu preciso atender o cliente com o melhor 

atendimento.” (E1) 

“Aqui o diferencial é o atendimento né, então eu acho que no dia-a-dia 

você tem que dar o seu melhor e atender o cliente desde que ele entra 

na loja, com simpatia, sorrindo, perguntando o nome e depois mostrar 

pra ele toda nossa parte de produto dentro da loja. Mesmo que o 

cliente não compre naquele momento, acho que ele tem que ser bem 

atendido e ele volta e compra comigo né”. (E3) 
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Partindo do fato de que a forma do líder se comunicar e considerar seus subordinados, 

seus comportamentos, e o fato de apresentar um estilo participativo são fatores/pontos que se 

correlacionam positivamente com o comprometimento do trabalhador com a organização 

(BATEMAN; STRASSER, 1984; FUKAMI; LARSON 1984), os achados deste estudo 

evidenciaram que a forma como os líderes e gestores do Depósito da Lingerie se comunicam, 

ensinam e orientam também influenciam os colaboradores a terem comprometimento afetivo 

com a empresa. A narrativada entrevistada9elucida este fato:  

 

“A Vilma (gestora líder da loja) conversa muito com a gente e sempre 

que estou fazendo uma venda ela está ali perto para qualquer coisa que 

eu precisar, alguma dúvida, principalmente eu que sou nova, ela 

sempre está ali perto observando e qualquer coisa que eu faço e ela 

gosta, ela elogia ou o contrário, ela alerta e fala que eu não precisava 

ter falado aquilo.”(E9) 

 

Além disso, as vendedoras entrevistadas também comentaram que o exemplo dos 

gestores é também um elemento que as inspiram em serem comprometidas: “A nossa 

supervisora também vai lá na rua e panfleta, dá o exemplo pra gente, então não tem como 

não fazer também né, todo mundo tem que dar o melhor pra venda vir”(E8). Ainda sobre dar 

o exemplo a entrevistada 6 cita que o proprietário da empresa“Quando vem aqui atende o 

cliente, ele oferece o café da manhã, e o cliente acha que ele é funcionário, é até engraçado 

ver como ele atende, a gente aprende umas falas novas”. 

Vale ressaltar, que os dados também indicaram que as atitudes e comportamentos 

doproprietário da empresa com seus colaboradoresmostrou-se determinante para a existência 

do comprometimento organizacional por parte das vendedoras do Deposito da Lingerie. Os 

resultados apontaram que as entrevistadas acreditam que os elogios, orientações e o exemplo 

do líder as inspiram e contribuem para o envolvimento da equipe com os objetivos 

organizacionais, como mostra o relato daentrevistada 2:  

 

“Ele é o dono mas dizer que eu sou a dona ele dá a liberdade para a 

gente disso, todas as conquistas da empresa ele nunca fala que é dele 

ele sempre fala que é Nossa, Eu admiro muito ele porque ele incentiva 

todas as meninas as vezes a família não ajuda não incentiva  e ele faz 

isso.”(E2) 
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Posto que as três dimensões do comprometimento organizacional indicam uma 

diversidade de formas de vínculos de um indivíduo com a organização na qual trabalha, 

tornando um desafio para a gestão empresarial a definição de políticas e procedimentos de 

gerenciamento de recursos humanos mais abrangentes que, simultaneamente, atendam às 

expectativas e valores da maioria dos trabalhadores (BATISTA; GALELLI, 2014), percebeu-

se pelos achados da categoria 1 (Comprometimento Organizacional no Depósito da Lingerie), 

e da categoria 2 até o momento, que as vendedoras do Deposito da Lingerie tem 

comprometimento organizacional com a empresa. Além disso, como já citado, entre as 

dimensões estudadas na revisão da literatura deste trabalho, a dimensão proeminente foi a 

afetiva já que “É uma loja que a comunidade toda admira, por isso eu tenho esse amor e me 

sinto como da loja.” (E2). 

 

7.3 Comprometimento Afetivo do vendedor do Depósito da Lingerie 

Na categoria comprometimento afetivo, verificou-se a formação de três unidades de 

significado: sentimento de afeto do vendedor (US4), percepção de identificação de 

valores(US5) e sentimento de pertencimento(US6). O objetivo desta categoria foi verificar 

quais são os elementos/características do comprometimento afetivo das vendedoras 

entrevistadas em relação ao Depósito da Lingerie. 

No que se refere ao sentimento de afeto do vendedor (US4),apareceram elementos 

que caracterizam sentimentos positivos das vendedoras entrevistadas que designam apego 

emocional em relação ao Deposito da Lingerie, como abordam os sujeitos 1 e 2em suas falas: 

 

“A cada tempo que passa a gente tem uma proporção maior de amor 

de carinho pela empresa, (...), a gente faz as coisas por amor e acho 

que esse carinho esse amor, essa vontade de ver que as coisas estão 

crescendo, acontecendo faz toda a diferença pro modelo de negócio do 

Deposito da Lingerie.”(E1); 

 

“Eu amo, gostar é pouco e não é por puxa-saquismo eu amo mesmo” 

(E2). 

 

As vendedoras 3 e 8 reforçam este apego emocional, comentando: “Eu acho assim que 

você tem que fazer as coisas por amor, que você gosta, eu gosto bastante do que eu faço 
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porque eu gosto bastante daqui” (E3); “É uma forma de a gente falar por amor pra cliente 

que a gente não está só para vender um produto, que a gente quer tratar a cliente como uma 

amiga da gente pra poder passar em frente ao Depósito da Lingerie e falar eu vou entrar pra 

poder dar uma abraço nas meninas foi bem acolhida na loja da hora que entrei na loja.” 

(E8). 

Além da afetividade das vendedoras, os resultados sugeriram que os sentimentos de 

natureza afetiva dos colaboradores pela empresa repassados pela forma de atender o cliente, 

formam o diferencial competitivo da empresa, como afirmou a vendedora 1: 

 

“A gente vê varejistas de outro ramo vindo até nós perguntando qual o nosso 

segredo e elas falam que o segredo é o amor, o carinho que a gente tem pela 

empresa e elas tem o prazer de fazer e elas se sentem lisonjeada e muitas 

pessoas perguntam qual o segredo, e o que que fez dar certo. Não tem uma 

receita pronta, são tantas qualidades, tantas características que tem dentro da 

nossa empresa que é difícil falar o Deposito da Lingerie é feito só de 

amor,não, ele é feito de amor, foco, somos muito focados em resultado pra 

empresa crescer, efeito de muito comprometimento dos colaboradores é feito 

de muitos carinho com as clientes agente recebe esse carinho de volta 

também”(E1) 

 

Dado que comprometimento afetivo é o apego emocional manifestado pela 

identificação e envolvimento do indivíduo com a organização em que trabalha(MATHIEU; 

ZAJAC, 1990), os resultados da pesquisa demonstraram que este apego emocional apareceu 

através de conjunto de sentimentos positivos que confirmaram o comprometimento afetivo 

das vendedoras entrevistadas com a organização. Além disso, notou-se, como comentado por 

Meyer e Allen (1991)tal apego é traduzido, pelo compromisso das vendedoras a partir do 

vínculo psicológico delas com o Depósito da Lingerie. 

É oportuno comentar que entre os antecedentes a estes sentimentos afetivos, está o fato 

de que algumas colaboradoras já sentiam afinidade com o Deposito da Lingerie, mesmo 

quando ainda quando eram somente clientes da empresa. Estas vendedoras indicaram, a partir 

de suas falas o desejo e vontade de fazer parte do quadro de empregados da empresa, como 

demonstraram as falas das vendedoras1 e 2: “Acredito nessa marca por que antes de eu 

trabalhar aqui eu já era cliente, já sabia como o atendimento é bom e como o Doutor cuida 

dos funcionários” (E1). 
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“Eu comecei aqui como uma cliente era uma salinha pequena eu 

trabalhava na Casas Bahia  só tinha uma vendedora quando eu soube 

que abrir a loja eu perguntei se ele queria conhecer o meu trabalho e 

nas lojas tinha muitas meninas novas então tinha receio de não querer 

por conta da minha idade” (E2) 

 

Sobre a percepção de identificação de valores (US5), foram pontuados elementos 

voltados a identificação de valores em comum das vendedoras entrevistadas e da empresa 

estudada. Entre estes elementos foram citados a simpatia,alegria, entusiasmo, felicidade, 

valorização das pessoas, vontade de proporcionar a melhor experiencia para o consumidor.  

Alguns trechos das falas das vendedoras entrevistadas confirmam estes pontos: “A 

pessoa que vem aqui quer se sentir melhor, se sentir valorizada, eeu me identifico muito com 

isto, dai tento dar meu melhor, ouvindo, sorrindo, sendo psicóloga.” (E7); “Eu me identifico 

com a loja porque eu gosto de gente, gosto de fazer amizade e ajudar as pessoas” (E2); “Sou 

simpática e gosto de tratar bem os clientes e a loja também e assim” (E7). 

Sobre estes elementos que designam as características e valores da empresa, as 

vendedoras entrevistadas ainda comentaram que“Acho que o jeito da loja tratar o cliente tem 

a ver comigo, o jeito de tratar as pessoas quem entra e se sente muito à vontade, todo mundo 

sorrindo alegre, ninguém é desanimado, a gente tenta deixar a pessoa mais feliz possível” 

(E3). Acerca deste ponto de identificação, a vendedora sete ainda ressaltou:  

 

“Eu me ponho muito no lugar das pessoas, estou sempre disposta, eu 

sou muito emotiva, seu eu vejo que alguém está meio pra eu pergunto 

se posso fazer alguma coisa pra ajudar, eu acho que é isto que o 

Deposito oferece para os seus clientes, não é só uma mercadoria, não é 

só um pijama, uma calcinha, é um atendimento diferenciado, é a pessoa 

se sentir melhor, se sentir valorizada. Então eu me identifico muito com 

isto.” (E7) 

 

Desta forma,os achados desta categoria também concordam com a ideia de Buchannan 

(1974) eSheldon (1971) sobre o comprometimento afetivo ser uma atitude ou orientação que 

liga ou prende a identidade da pessoa à organização. 
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Considerando que o comprometimento afetivo também está correlacionado com 

variáveis comportamentais, e não só de sentimentos, como por exemplo ajudar os outros, 

trabalhar horas extras, compartilhar informações e avaliar o desempenho da equipe 

(SOLINGER EL AL; 2008)também notou-se  que as vendedoras entrevistadas se identificam 

com a proposta da empresa em prezar por ambientes agradáveis provindo de união, e trabalho 

em equipe e cooperaçãocomo citaram os sujeitos 8 e 10 respectivamente: “A gente faz 

reunião diária com a equipe, eu ajudo uma colega na venda, ela me ajuda no balcão...” 

(E8),“O ambiente é muito de conversa, cada um tem sua vez, se puder ajudar a outra você 

ajuda, então é bem legal”(E10). 

Corroborando com a afirmação de Porter, Crampon e Smith (1976) sobre o 

comprometimento afetivo ser o desejo e vontade de permanênciasomados a um alto nível de 

esforço e energiapelo indivíduo que acredita e se identifica com as crençase valores da 

empresa em que trabalha, a unidade de significado sentimento de pertencimento (US6), 

demonstrou que os sentimentosrelacionadosà vontade de permanecer na organização e se 

sentir parte da mesma,reforçam a predominância do comprometimento afetivo das vendedoras 

entrevistadas no Depósito da Lingerie, como abordam as entrevistadas em suas falas:  

 

“Eu me sinto muito feliz aqui e quero trabalhar aqui por muito mais 

tempo, eu estou quase me aposentando mas eu vou continuar, isso não 

vem só de mim até mesmo da minha família eles gostam muito que eu 

trabalho aqui.”(...) “Eu me sinto como a proprietária eu tenho muito 

amor por a loja, porque eu vi crescer porque é daqui que eu tenho as 

minhas coisas, e aqui a minha segunda casa, me sinto proprietária, me 

preocupo com tudo.”(E2) 

 

“Também, eu acho que tenho a responsabilidade e comprometimento 

estar junto no Depósito do Lingerie, fazendo ali parte de tudo, dando 

meu melhor participando de tudo mesmo e estando presente tanto do 

lado da empresa no que precisar(E3). 

 

“O cliente conhece o Depósito com essa cara de lugar feliz e alegre 

também por conta da gente, porque a gente se esforça pra dar o melhor 

atendimento, a gente sorri, conversa, sugere os melhor produtos da 



58 

loja, então a gente faz parte de tudo isso que a empresa é hoje e como 

ela tá crescendo”. (E5) 

 

Este sentimento pertencimento ainda se confirmaram nas falas das vendedoras 8 e 7, 

ao se referirem a empresa com sendo delas: “Nossa empresa dá oportunidade” (E8);“Estou 

cuidando da minha loja, é um espaço que vou passar o dia inteiro.(...) É como se fosse a 

nossa segunda casa, que a gente passa mais tempo na loja que na nossa própria casa. (E7)”. 

Ainda sobre a sensação de pertencer, fazer parte da empresa, as 

vendedorascomentaram que os colaboradores fazem parteda imagem que a empresa construiu 

no mercado, pois, em seus relatos mencionaram que: “Quando o cliente fala da nossa loja ele 

não fala do Doutor Marcelo ele fala do atendimento das vendedoras” (E2); “Nós vendedoras 

fazemos parte disso, por que eles ensinam a gente, pra gente ter aquela essência de colocar 

em pratica o que é o Depósito”(E10).Ademais, sobre o sentimento de ser parte da 

organização a entrevistada 7 ressaltou: 

“A gente se sente bem, maravilhosa de participar de uma empresa que 

valoriza a gente, que se preocupa com a gente, porque não é fácil hoje 

a gente conseguir uma vaga de emprego e ser em uma empresa tão boa 

que você vai ser reconhecida, que você vai ser parabenizada por 

qualquer coisa que você faça, se você atendeu um cliente bem.”(E7) 

 

 

7.4 Auto-Eficácia do vendedor do Depósito da Lingerie 

A última categoria deste trabalho foi desenvolvida a partir dos elementos deauto-

eficácia do vendedor(US7). O objetivo da categoria foi apresentar sob a óticade cada 

sujeitosua confiança em realizar suas tarefas na área de vendas. A partir disso, foram 

pontuados elementos voltados astécnicas e características das vendedoras paraatender os 

clientes do Depósito da Lingerie da melhor forma, e assim, atingir os objetivos corporativos e 

individuais. 

Sobre este a questão da técnicao sujeito 5 comentou que é fundamental “Conhecer o produto, 

conhecer o que tá estou vendendo”(E5). A entrevistada 1 complementou:  

 

“Tenho saber apresentar o produto correto para o cliente correto, 

atender as expectativas do cliente, gerar também interesse dele de 

adquirir outros produtos, então agente precisa ter a parte técnica pro 
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cliente comprar um produto eu posso oferecer outros produtos que 

dentro do perfil dele ali eu sei que vai servir pra esse cliente.”(E1) 

 

Já sobre as características “Tem que ser simpática pra atender o cliente, tem que saber 

falar também” (E1).“Ser simpático, educado, tem que ter a sede de vender”(E10)., 

Como elucidado nos resultados anteriores o fato das vendedoras do Depósit oda 

Lingerie terem demonstrado seu comprometimento,que de acordo comFuet. al. (2009)  e 

Sager e Johnston (1989) eChonko (1986) e Kanter (1968)  é a disposição de um funcionário 

de aplicar energia e lealdade que influenciam em seu desempenho através do aumento do 

nível de esforço em vender, se associa coma afetividade, e esta por sua vez com a auto-

eficácia como mostrou o relato da vendedora 9: 

 

“Em questão de todo dia ter um incentivo para batermos meta, nos 

esforçarmos, às vezes nós chegamos tristes e chateadas e sempre temos 

um auxílio da nossa supervisora, a Michelle que fica no caixa ajuda 

bastante e isso que eu acho muito legal. Não é só aquilo de “se você 

vendeu tá bem, se não vendeu amém, tá ótimo”. Não, todo dia eles 

estão lá motivando a gente e a gente todo dia consegue fazer o 

melhor.” (...) “Eu me sinto muito bem, é muito legal você saber que 

você chegou no seu serviço e fez seu trabalho. Por exemplo no outro 

lugar que eu trabalhava eu não tinha disposição de levantar para ir 

trabalhar, aqui eu acordo sempre animada deixo meus problemas em 

casa porque eu sei que para qualquer coisa eles vão estar ali para me 

atender. (E9)” 

 

Como a auto-eficácia é a confiança que um indivíduo tem sobre a sua capacidade de 

executar bem uma determinada tarefa (BANDURA; 1997), os dados desta pesquisa também 

indicaram que os entrevistados acreditam que é importante“Estar seguro do que está falando, 

porque na hora de vender temos que passar a confiança para o cliente que o produto é bom.” 

(E3). Esta segurança, construída a partir do desejo de melhoria continua de cada vendedora 

(conforme já explicado nas categorias anteriores que abordaram sobre os treinamentos, cursos 

etc) evidenciou que as vendedoras entrevistas sentem auto-eficazes em suas tarefas, pois, 

quando lhes foi perguntado sobre que nota dariam para si mesmas como vendedoras, todas 

citaram notas acima de 8, como expos a entrevistada 10 em sua fala: “Eu me dou um 10 mais 
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sempre com a mente aberta pra aprender mais, a gente tem que estar sempre aprendendo”. 

Apesar disso, é importante citar que quando questionadas sobre que nota elas se dariam antes 

de entrar na empresa, todas indicaram notas abaixo de cinco, e que evoluíram e se acham mais 

auto-eficazes hoje do que se achavam antes de trabalhar na empresa estudada, fato que 

ocorreu principalmente por meio dos programas de incentivo que a empresa lhes oferece 

como “O Treinamento que ajuda muito a sentir segura com o cliente”(E6) e também do 

ambiente de cooperação e comportamentos da liderança (já citados nas categorias anteriores), 

como exibem as falas das vendedoras: 

“Eles ajudam muito a gente nas metas, porque eles explicam as 

coisas para a gente e a gente está ali para conseguir fazer o 

melhor dá melhor na loja” (E5) 

 

“O Depósito me ajudou muito, eu era muito tímida, tinha medo 

de falar o que sentia pra cliente. (...) Eu fui treinada, cada passo 

que eu tive, cada degrau que eu subi, foi um vínculo com a 

empresa, foi todos que me ajudaram, não foi eu cheguei e eu 

vou crescer sozinha, eu cheguei, eu tive apoio eu tive 

treinamento.” (E7) 

 

“Força de vontade até mesmo o doutor já brincou comigo às 

vezes falou que eu sou guerreira. (...) Como aqui me deram 

oportunidade, corri atrás das minhas metas tudo correndo uma 

loja na outra para poder o cliente por que nós poder sair 

satisfeito da loja tem que correr atrás da mercadoria, pois eu to 

até hoje até aqui.” (E4) 

 

8 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Este trabalho teve como objetivo central analisar sob a perspectiva do vendedor de loja 

física como o comprometimento afetivo se associa com a auto-eficácia em vender. Para 

atingir esse objetivo central foram formulados três objetivos específicos. O primeiro objetivo 

buscou averiguar e entender quais os principais elementos e características do 

comprometimento organizacional se manifestam no Depósito da Lingerie e a qual (s) são a (s) 

dimensão (es) proeminente (s). No segundo procurou-se verificar quais eram os 

elementos/características do comprometimento afetivo dos vendedores em relação ao 
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Depósito da Lingerie, e por fim, o último objetivo especifico dirigiu-se a entender sobre a 

percepção dos vendedores do Depósito da Lingerie em relação à auto-eficácia. 

Em relação aos elementos e características do comprometimento organizacional na 

empresa foi constatado que há por parte das vendedoras do Depósito da Lingerie a inclinação 

por assumirem compromissos com a organização, além do desejo e vontade de participar de 

seu crescimento e permanecer como membro dela, principalmente pelos elementos dei) a 

afinidade com as crenças e valores, ii) os sentimentos de admiração, orgulho e gratidão e iii) 

os incentivos que a empresa oferece aos seus funcionários. 

A respeito da dimensão proeminente do comprometimento organizacional das 

vendedoras da empresa estudada foi detectado que a dimensão do comprometimento afetivo 

se apresentou como a principal, pois foram encontrados sentimentos positivos de afeto, 

identificação de valores e características e sentimentos de pertencimento das vendedoras 

como parte da empresa. Além dos sentimentos positivos, foi verificado que o 

comprometimento afetivo se associa também com outras variáveis comportamentais, como 

por exemplo, trabalho em equipe, familiaridade e bem-estar social com os colegas de 

trabalho, compartilhamento de informações e conhecimento com a equipe, satisfação com 

suas tarefas. Também notou-se que as vendedoras entrevistadas se identificam com a proposta 

da empresa em apreciar por ambientes familiares que prezem por fazer o cliente se sentir 

especial. Ademais tal ambiente parece provir da união, trabalho em equipe e cooperação, 

respeito e humildade, mostrando-se assim a aderência ao contexto do atendimento à 

população de baixa renda. 

Ao que se referiu ao entendimento da auto-eficácia aos olhos das vendedoras 

entrevistadas, descobriu-se que a segurança e confiança em desempenhar bem suas tarefas de 

vendas, foram construídas a partir do desejo de melhoria contínua e de ter pro atividade em 

executar pequenas tarefas, que predominantemente foram motivadas pelo afeto que sentem 

pela organização, pelo sincentivos oferecidos por parte da empresa e seus líderes (como os 

treinamentos, feed-backs,) cooperação da equipe, inspiração nos gestores e comunicação 

adequada com os colaboradores. 

No geral os resultados da pesquisa mostraram que a soma dos elementos que 

compõem o comprometimento organizacional no Depósito da Lingerie, ou seja, os valores e 

incentivos oferecidos por esta empresa (citados na categoria 1), o comportamento das 

vendedoras entrevistadas e modelo de liderança e gestão desta empresa (citados na categoria 

2), os sentimentos e envolvimento emocional que as vendedoras sentem (categoria 3) as 

direcionaram a se acharem auto-eficazes (categoria 4) e portanto a desempenhar melhor os 
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objetivos e metas que lhes são propostos. Em suma os achados indicaram que o 

comprometimento afetivo das vendedoras com o Depósito da Lingerie o transforma em um 

constructo unidimensional e fundamental para aumento da auto-eficácia em vendas, e 

portanto, acredita-se que no contexto do comércio varejista de baixa renda é a dimensão mais 

importante do comprometimento organizacional já que pode direcionar o vendedor, 

ferramenta fundamental do processo de vendas, a ser mais auto-eficaz e assim ter melhor 

desempenho. 

Considerando os resultados apresentados, este trabalho contribuiu do ponto de vista 

acadêmico, com a investigação conjunta dos constructos de comprometimento afetivo e auto-

eficácia, posto que, não foram encontrados estudos brasileiros ou estrangeiros que tivessem 

investigado estes constructos conjuntamente no setor varejista. Ademais, posto que a maioria 

dos estudos fizeram uso do método quantitativo e portanto apenas indicaram os elementos, 

antecedentes ou conseqüências do comprometimento afetivo, a escolha do método qualitativo 

foi ideal porque ajudou a compreender detalhadamente a relação deste constructo com suas 

principais variáveis e conjuntamente com a auto-eficácia em vendas. Além disso, 

diferentemente da maioria dos estudos publicados, buscou-se entender tal associação na visão 

do vendedor e não do executivo/empresário, ampliando, desta forma, consideravelmente o 

conhecimento sobre o tema.  

Esta pesquisa também contribuiu de forma gerencial, dado que pode servir de 

inspiração para outros varejistas que estejam interessados em melhorar os níveis de 

comprometimento organizacional de seus funcionários, já que fornece idéias sobre a 

importância: a) dos valores e crenças da empresa serem aceitos e internalizados por seus 

colaboradores; b) de ter um modelo de liderança e comunicação que valorize os empregados; 

c) de ter programas de incentivo que promovam o desenvolvimento do funcionário; d) 

oferecer plano de carreira; e) comunicar seus valores, visão e objetivos no processo de 

recrutamento e seleção. 

Como sugestões para futuras pesquisa, recomenda-se que sejam feitas novas pesquisas 

qualitativas em varejos de baixa renda que tenham características, crenças e valores similares 

ao da empresa estudada afim de: 

1- verificar o aparecimento de novos elementos do comprometimento afetivo que se 

relacionem com a auto eficácia em vendas; 

2- averiguar a associação do elementos do comprometimento afetivo das vendedoras 

da empresa estudada com o desempenho do vendedor considerando a dimensão 

deste constructo não o financeiro mas sim o atendimento ao cliente, pois, como 
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indicado por Madhani (2010) é interessante que a avaliação do desempenho 

englobe indicadores que associem o relacionamento dos vendedores com os 

clientes, como, por exemplo, um índice de satisfação com o atendimento prestado. 

Também seria interessante que fosse investigado quantitativamente o impacto dos 

elementos do comprometimento afetivo das vendedoras da empresa estudada na auto-eficácia 

em vendas.Além disso, considerando o fato de que os estudos que abordam o tema de 

comprometimento e suas relações com o desempenho, uma premissa existente é a de que altos 

níveis de comprometimento por si só geram altos níveis de desempenho (MEDEIROS, 2005), 

acredita-se que seja interessante que futuros pesquisadores investiguem quantitativamente o 

impacto dos elementos do comprometimento afetivo das vendedoras da empresa estudada na 

auto-eficácia em vendas usando como uma variável de desempenho em vendas. 
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10 APÊNDICE I: QUADROS TEÓRICOS 

 

Quadros referentes a sumarização e/ou resumo das definições, conceitos e idéias centrais dos 

constructos da pesquisa 

 

Quadro 2: Sumarização do constructo comprometimento organizacional 

Autor e ano Relação com outros 

constructos 

Definição ou ideia central 

Homan’s 

(1958) 

Mobilidade laboral O comprometimento é medido pela mobilidade laboral do 

colaborador 

 

Becker (1960) 

 

Sidebets O comprometimento é baseado na noção de troca (teoria 

sidebets), que relaciona o custo reconhecido com a mudança 

nos comportamentos 

Kantor (1968) Lealdade Vontade do funcionário em dispender energia em prol da 

empresa a qual trabalha, e se é leal. 

Sheldon 

(1971); Steers 

(1977) 

Identificação e 

envolvimento 

Identificação e envolvimento com a empresa e intenção de 

trabalhar para atingir os objetivos por ela definidos. 

 

Alluto (1973); 

Allen e 

Meyer, 

(2000) 

 

Turn Over Falta de vontade em sair da organização, laço psicológico 

pela adequação de salário, e na possibilidade de progressão 

na carreira e dos laços de amizade com os colegas de 

trabalho.  

Michaels e 

Spector 

(1982) ; 

Valentine et 

al. 

(2002) 

 

 

Valores Processo pelo qual uma pessoa considera a sua relação e 

afinidade de valores com a empresa, levando em conta a 

pertinência da continuidade e permanência na mesma. 

Inclinação dos interesses dos trabalhadores e dos 

compromissos com a organização. 

 

Lee e 

Mowday 

(1987); 

Buttigieg 

(1999); Ince e 

Gül (2005) 

Afetividade e Lealdade Resposta afetiva provinda da estimativa da situação de 

trabalho que cria um laço com a empresa. Laço afetivo que 

representa o grau de lealdade sentida para com a 

organização. Está relacionado a fatores como aceitação e 

forte crença nos valores e objetivos da organização, além do 

desenvolvimento de um trabalho mais intenso e entusiástico 

com a meta de criar benefícios para a organização e 

continuar fazendo parte da mesma 

 

Pengilly e 

Dowd 

(2000) 

Pressão  Pressões normativas da empresa que conduzem a atuação 

no sentido da prossecução dos objetivos organizacionais. 

Özsoy et al. 

(2004) 

Valorização O comprometimento organizacional se relaciona à uma 

maior valorização, por parte dos funcionários de uma 

empresa, dos resultados da organização em relação aos seus 

próprios benefícios (ou resultados). 

 

Yilmaz (2008) Compromisso Comprometimento organizacional pode ser definido como a 

adoção dos objetivos da empresa, pelos seus funcionários, e 

o comprometimento dos mesmos com o atendimento destes 

objetivos por parte da organização. 

 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018) com base nas referências encontradas nos artigos das 

bases de dados da ProQuest–ABInform 
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Quadro 3: Sumarização das informações que embasam o comprometimento afetivo como a principal dimensão do comprometimento 

organizacional 

Autor/Ano Tipo de 

pesquisa 

Relação com 

comprometimento 

afetivo 

Achados ou ideia/definição central de comprometimento afetivo 

Becker (1960) Bibliométrica Origem e Definição a 

partir da sociologia 

-É resultado de uma série de atividades, como tempo gasto e dinheiro investido, denominado “apostas paralelas”, que 

motivam um funcionário a permanecer em uma organização; 

Kanter (1968) Empírica Origem e Definição a 

partir da sociologia 

-Origem a partir da descoberta de três grandes constructos que facilitam o comprometimento dos indivíduos com as 

organizações sociais: são manifestados em uma pessoa por mecanismos de cognição (continuação), catexia (coesão) e 

avaliação (controle); 

-A catexia é variável que forma a noção de compromisso de coesão que serve de base à pesquisa moderna do 

comprometimento afetivo; 

-Definição de coesão como o apego às relações sociais que provindas da afetividade do indivíduo, que o faz querer laços e 

para se sentir parte do todo; 

Sheldon (1971) Empírica Diferenciação do 

constructo em relação a 

comprometimento 

organizacional 

-Distinguiu o comprometimento ou comprometimento afetivo como uma atitude ou orientação para uma organização que 

liga ou prende a identidade da pessoa à organização. Essa distinção de compromisso como atitudinal e não apenas 

comportamental ajudou a criar o caminho do desenvolvimento e da diferenciação do compromisso afetivo como um 

construto discriminativo; 

Buchanan (1974) Empírica Pesquisa inicial que 

definiu o 

comprometimento 

afetivo como um 

construto 

 

Indicou a importância 

das investigações sobre 

as consequências dos 

baixos e altos níveis de 

comprometimento 

afetivo 

-É o compromisso a partir como um vínculo psicológico de um indivíduo com uma organização 

-Elencou algumas atividades que as organizações podem estruturar que levam ao desenvolvimento de níveis mais altos de 

comprometimento como a coesão do grupo de pares e as atitudes em relação à organização que se relacionavam 

significativamente ao comprometimento; 

 

Porter, Crampon e 

Smith (1976) 

Empírica Consequências  

 

Variáveis: permanência, 

esforço e crença nos 

valores da empresa 

-Mensuração das atitudes dos indivíduos em relação às variáveis definidas de comprometimento afetivo, incluindo o 

desejo de permanecer na organização, a vontade de inserir um alto esforço e a crença nos valores da organização; 

Porter et al. (1976) Empírica Consequências  

 

-Indivíduos com pouca ou nenhuma atitude positiva em relação à organização na primeira semana de trabalho tinham 

maior probabilidade de deixar a organização; 
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Variáveis: falta de 

atitudes positivas  

-Indicação de sentimentos de “insatisfação” como precursores de rotatividade; 

-Abriu o caminho para pesquisas que definiram rotatividade e afastamento como consequência dos baixos níveis de 

comprometimento afetivo; 

Mowday et al. 

(1979);  

Empírica Métricas de mensuração 

 

Diferenciação das 3 

dimensões do 

comprometimento 

organizacional 

 

Comprometimento 

afetivo como dimensão 

central 

-Desenvolvimento de um instrumento de medida para comprometimento organizacional atitudinal em uma amostra de 

2063 pessoas em diferentes setores: o OQM, que compõe sentimentos de cuidado, orgulho disposição para realizar esforço 

extra na organização além de preditores como envolvimento e satisfação no trabalho, satisfação na carreira, rotatividade, 

absenteísmo, intenção de sair e desempenho; 

-Indícios de validade discriminativa do comprometimento como uma variável distinta de conceitos como satisfação no 

trabalho, remuneração ou promoções; 

-Definição do comprometimento como “um constructo global, que reflete uma resposta afetiva geral à organização como 

um todo; 

 

Wiener (1982); Empírica Diferenciação das 3 

dimensões do 

comprometimento 

organizacional 

 

Dimensão normativa 

-Visão normativa do comprometimento: a predisposição de certos valores, como a lealdade, leva ao comprometimento; 

Hrebiniak e Alutto 

(1972) Ritzer e Trice 

(1969)  

Empírica Diferenciação das 3 

dimensões do 

comprometimento 

organizacional 

 

Dimensão de 

continuidade ou 

instrumental 

-Visão de compromisso a partir da continuidade; 

Meyer e Allen (1984; 

1991) 

Empírica Validação de 

correlações: tempo e 

permanência  

 

Modelo das 3 dimensões 

do comprometimento 

organizacional 

 

Consolidação da 

importância da dimensão 

afetiva perante as demais 

 

-O tempo gasto em uma organização se correlacionava com medidas de comprometimento afetivo mais altas; 

-Categorização e desconstrução dos debates dominantes sobre a definição e distinção de tipos de comprometimento pela 

criação das 3 dimensões do comprometimento; 

-Corroborando com Mowday et al. (1979) solidificou o comprometimento afetivo como um constructo distinto, 

discriminativo e influente  
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Mowday et al., (1979 

e 1982); Mathieu e 

Zajac (1990); Meyer 

et al.  (2002);  

Empírica Consequências 

 

Variáveis: absenteísmo e 

desempenho 

-Absenteísmo e desempenho no trabalho como potenciais consequências do baixo comprometimento afetivo; 

Cooper-Hakim e 

Viswesvaran, (2005); 

Meyer et al., 2002 

Bibliométrica Validação de correlações 

 

Variáveis: desempenho e 

cidadania organizacional 

-Está correlacionado mais fortemente com desempenho e comportamento de cidadania organizacional do que as 

dimensões instrumental e normativa; 

Solinger et al. (2008) Bibliométrica Validação de correlações 

 

Diversas variáveis 

comportamentais 

-Se relaciona com a mais ampla gama de variáveis comportamentais, como por exemplo: ajudar os outros, trabalhar horas 

extras, compartilhar informações e avaliar o desempenho do supervisor; 

Mathieu e Zajac 

(1990); Meyer e 

Allen (1991); Meyer 

et al., (2002) 

Empíricas Definição  -É o apego emocional a uma organização manifestado pela identificação e envolvimento do indivíduo nessa organização; 

 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018) 
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11 APÊNDICE II: ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Roteiro de Entrevista 

Comportamento organizacional 

O comportamento organizacional é o campo de estudo que investiga o impacto de indivíduos, 

grupos e estruturas sobre seus comportamentos nas organizações, assim sendo, ele se 

preocupa com o que as pessoas fazem na organização e como este comportamento afeta o 

desempenho das mesmas (ROBBINS; 2005). Em resumo, trata-se do estudo de como as 

pessoas e os grupos podem contribuir eficazmente com a performance das empresas. 

Embora o comportamento organizacional seja caracterizado como multidisciplinar e 

proveniente de diferentes áreas de estudo, tem componentes básicos comuns de todas as áreas 

como por exemplo a motivação, poder, liderança, estrutura e processos de gestão de equipes, 

melhoria contínua, pro-atividade e comprometimento afetivo (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 

2010). 

Perguntas 

1- Qual é sua função aqui e quais são suas atividades do dia-a-dia aqui no DL? 

2- Uhnnn mas essa atividade ai é de vendas, faz parte da sua função? 

3- Caso não, na pergunta 2, perguntar: Por que você faz então? 

4-  E as outras vendedoras também fazem essas coisas além de vender ou é só você? 

5- E na sua opinião, qual o valor para o DL destas coisas a mais que vocês fazem? Pro 

DL é bom, é ruim ou tanto faz? 

6- E o que motiva vocês a fazerem essas coisas? 

7- Como você se sente com relação a fazer essas coisas a mais? 

8- Vocês recebem algum tipo de instrução, pra vocês serem assim do jeito que você esta 

falando que vocês são? 

9- E tem aqui alguém na loja que incentiva vocês a fazerem essas coisas? Quem? 

10- E por que esta pessoa faz isso? Qual o papel dessa pessoa? 

11- O que você acha com relação ao papel dele neste processo de fazer as coisas? 

Comprometimento e Comprometimento afetivo 

Porter, Steers, Mowday e Boulian (1974) citam que o comprometimento 

organizacional é a força relativa de identificação e envolvimento de um indivíduo em relação 

a uma determinada organização. Para estes autores, este envolvimento é qualificado por três 

fatores: 1) o primeiro fator refere-se a uma forte crença do indivíduo nos objetivos e valores 

da organização; 2) o segundo relaciona-se com uma vontade considerável de dispender tempo 



75 

e esforço na empresa; 3) o terceiro é o desejo do empregado de permanecer na organização. 

Trata-se do grau de identificação que um trabalhador tem com a empresa e o desejo deste 

colaborador de permanecer sendo parte dela (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). Segundo 

Mowday (1979), o comprometimento afetivo compreende três dimensões:  

1. a aceitação dos valores, normas e objetivos da organização;  

2. a disposição de investir esforços em favor da organização;  

3. o desejo e a vontade de se manter membro da organização. 

Perguntas 

1. E na sua opinião quais são as principais características traços do DL? tipo qual a cara 

do DL, quais são as características mais marcantes que faz DL ser o DL? 

2. E você acredita nessa identidade? Nestas características do DL? 

3. E estas características tem a ver com você? 

4. E estas características que você citou, que também tem a ver com você, tem alguma 

coisa a ver com seu trabalho aqui? Na forma como você faz suas tarefas no dia a dia? 

5. Caso sim na questão anterior, perguntar como. 

6. Ah me diz uma coisa, você trabalha aqui há quanto tempo mesmo? 

 

Para Mowday, Steers e Porter (1979) comprometimento afetivo é a forca relativa de 

identificação de um indivíduo com a participação em uma organização particular.  

 

1. Na sua opinião, como os funcionários do DL (deposito da Lingerie) se 

identificam?  Ou seja, Quais são as características mais fortes e marcantes que 

você acredita que uma vendedora do DL tem? 

2. E na sua opinião, como que estas características que você citou, a vendedora 

adquiriu? de onde vem essas características? 

3. Ah então na sua opinião o DL ajudou a vendedora a ter estas características 

estes traços... E como que o DL fez isso? O que o DL faz que ajuda/auxilia 

você ter estas características? 

4. Estas características do DL que você citou foram construídas como? Quem que 

ajudou a construir? 

5. Qual o papel das vendedoras nisso? 

6. E na sua opinião as vendedoras do DL se sentem como com relação a esta 

construção das características da DL, com relação a identidade do DL?   
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7. Na sua opinião qual o grau de importância do dinheiro e qual grau de 

importância da questão de você parte da construção da marca?  

8. De onde vem essa qualidade no trabalho, do clima, etc? 

9. E me diz uma coisa, você gosta de trabalhar no DL? E suas colegas? 

10. Você tem vontade de trabalhar aqui por quanto tempo? 

 

Auto-eficacia 

A auto-eficácia é definida por Bandura (1997) como sendo a confiança que um 

indivíduo tem sobre a sua capacidade de executar bem uma determinada tarefa. No contexto 

de vendas, é a crença que o vendedor possui em conseguir realizar com sucesso as atividades 

de vendas (KRISHNAN; NETEMEYER; BOLES, 2002). Os indivíduos que se consideram 

mais eficazes são mais esforçados do que aqueles que se consideram menos esforçados, 

resultando em melhor desempenho (BANDURA, 1997). 

As pessoas, em sua constante interação com o meio, vão formando e modificando suas 

crenças de auto-eficácia.  Para Bandura (1977) existem quatro fontes principais dessas 

crenças:  

5) Experiências de êxito: sucessivos êxitos ou fracassos em tarefas podem levar ao 

desenvolvimento de crenças robustas de auto-eficácia ou de que somos incapazes, 

respectivamente; 

6) Experiências vicárias: no convívio diário com seus pares, as pessoas influenciam e são 

influenciadas.  No contexto de uma loja, um vendedor ao perceber que seu colega é 

capaz de realizar com sucesso uma determinada tarefa, se sentirá mais encorajado, 

desde que julgue possuir o mesmo nível do colega;     

7) Persuasão verbal (ou persuasão social):  a afirmação de outras pessoas, desde que 

tenham credibilidade, de que somos capazes de realizar uma tarefa pode aumentar 

nossa confiança sobre nossas capacidades; 

8) Reações fisiológicas: estados de humor, estresse, ansiedade e outros estados 

emocionais podem influenciar na percepção de auto-eficácia.    

Perguntas 

13. E você sempre trabalhou com vendas? 

14. Como você se sente com relação a esta função, de vender? Ser vendedor? 

15. Caso a resposta da questão anterior seja positiva:  E na sua opinião todo vendedor 

daqui se sente assim? Todo mundo gosta de vender? 

16. E o que acha que uma pessoa precisa ter para ser bom vendedor? 
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17. E na sua opinião você tem essas coisas?  

18. Você se considera uma boa vendedora? E o pessoal aqui? Todo mundo é bom 

vendedor? 

19. Em uma escala de 1 a 10, você acha que você tem que nota? E por que 

20. E quando você entrou aqui? Que nota você se dava? Como fez para subir estes 

degraus? 

 

21. O você acha que você pode fazer pra melhorar seu desempenho?  

22. E o DL faz alguma coisa pra ajudar vocês a melhorar? O que? 

23. E como você se sente com relação a isso? E as outras meninas no geral, como se 

sentem? 

24. E na loja, em vendas, você acha que acrescenta realmente? 

 

 

 Caso o leitor deseje a integra das entrevistas realizadas neste trabalho, por favor, 

solicitar no email: marcelo.doria@terra.com.br 
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12 APÊNDICE III: TABELAS DE TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS 
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