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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar a influência da comissão salarial no gerenciamento 

do desempenho em uma loja de calçados, destacando sua importância nos aspectos 

motivacionais e de comprometimento dos colaboradores. Para tanto, foi realizado um 

estudo em uma empresa de vendas de calçados, na cidade de Taquara/RS. Foi realizada 

uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa-quantitativa, por meio de entrevistas e 

questionários. Dentre os resultados do estudo, notou-se que, apesar da importância dos 

incentivos remuneratórios para o comprometimento e desempenho dos funcionários, outros 

fatores organizacionais influenciam este desempenho. Esses fatores são reconhecimento 

profissional, plano de carreira, investimento em treinamento e clima organizacional. 

Assim, este estudo possui contribuições práticas e apresenta evidências empíricas para 

aprimorar o gerenciamento do desempenho na organização. 

Palavras-chaves: Remuneração variável; Comissão salarial; Desempenho.  

Abstract 

This study aims to analyze the influence of the salary commission on organizational 

performance management in a shoe store, highlighting the importance of the commission 

in employees’ motivation and commitment. We conduct a research in a shoe store in 

Taquara/RS. A qualitative-quantitative descriptive research was carried out through 

interviews and questionnaires. Among the results, we noted that, despite the importance of 

remuneration incentives for employee commitment and performance, other organizational 

factors influence this performance. These factors are professional recognition, career plan, 

investments in training, and organizational climate. Thus, this study emphasizes practical 

contributions and presents empirical evidence to improve the organization’s performance 

management. 

Keywords: Variable salary; Salary commission; Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema de gestão de pessoas nas organizações, atualmente, é reconhecido como 

uma área de grande importância para o convívio entre organização e colaborador. Numa 

visão sistêmica, a gestão de pessoas é abordada através de subsistemas básicos inter-

relacionados e interdependentes. Esses subsistemas estão distribuídos e divididos em 

partes, assim definidas: provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e 

monitoramento de pessoas. Suas relações entre si não se estruturam de forma única, mas de 

forma contingencial e alinhados conforme os objetivos organizacionais. 

Nesse contexto, o subsistema de manutenção constitui-se como elemento de vital 

contribuição para que as pessoas possam permanecer na empresa. Para Chiavenato (2014), 

o subsistema de manutenção é estruturado e desenvolvido por um conjunto processos, os 

quais são identificados como recompensas, benefícios sociais e higiene e segurança. 

Marras (2012) explica que a remuneração merece maior atenção dos gestores por ser uma 

das principais funções das empresas. O processo de recompensar é uma forma de reconhecer 

o serviço prestado pelo funcionário, buscando a manutenção da satisfação do trabalhador e a 

preservação da sua motivação no alcance dos objetivos empresariais. Entre as formas de 

recompensá-los, as organizações costumam usar diferentes métodos de recompensas, 

variando entre abordagens de medidas financeiras e não-financeiras, de modo a incentivar 

a produção e/ou prestação de serviço de seus funcionários. 

Para recompensas financeiras, Pontes (2015) afirma que o sistema de remuneração 

salarial é decomposto por diferentes maneiras, podendo ser constituído por par- celas fixas 

e\ou parcelas variáveis. Seguindo nesse raciocínio, a remuneração fixa é um salário base e a 

remuneração variável é atribuída, em geral, conforme o desempenho das pessoas, podendo 

conter várias modalidades como participação nos lucros, participação nos resultados, bônus 

e comissões. O método de comissão, na visão de Pontes (2015), normalmente é usado por 

empresas do ramo de vendas, representantes comerciais etc., que lucram a cada venda que 

for concretizada. Ela deve ser atraente para os colaboradores a ponto de gerar motivação para 

que eles busquem sempre excelência em seus desempenhos. 

Sob essa perspectiva, este estudo procura compreender a importância da valorização 

dos funcionários nas empresas através de suas estruturas de remunerações variáveis 

vinculadas ao seu desempenho. Assim, como justificativa para a elaboração deste artigo, 

pretende-se evidenciar a importância dos programas de incentivo por remuneração variável 

como um instrumento capaz de motivar os colaboradores em relação ao alcance de metas, 

bem como, na melhoria contínua do desempenho. Consequentemente, esperam-se 

melhorias no desempenho organizacional. 

Diante dessas considerações, surge como problema de pesquisa: como a comissão 

salarial, enquanto remuneração variável dos funcionários, pode influenciar no seu 

desempenho? Visando responder o problema de pesquisa, este estudo tem por objetivo geral 

analisar a influência da comissão salarial no desempenho em uma loja de calçados, 

destacando sua importância nos aspectos motivacionais e de comprometimento dos 

colaboradores. Para tanto, foi realizado um estudo em uma empresa de vendas de calçados, 

na cidade de Taquara/RS. Espera-se melhor entender a relação entre a gestão empresarial e as 



 

 

políticas remuneratórias como mecanismos de incentivo aos funcionários por melhores 

desempenhos em seus índices de produtividade. 

Na próxima seção, discutem-se os diferentes conceitos e elementos envolvidos na 

gestão da remuneração. Posteriormente, são descritos os procedimentos metodológicos de 

coleta e análise dos dados aplicados na pesquisa. Em seguida, são apresentados os resultados 

a interpretação de tais resultados, tomando como base a fundamentação teórica da 

pesquisa. Por fim, abordam-se as consideraões finais. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na presente seção, apresenta-se uma revisão dos principais conceitos relacionados à 

temática desta pesquisa. 

2.1.1 Administração da Remuneração 

Em geral, uma organização pode ser vista como um sistema complexo apoiado pela 

interação de um conjunto de fatores capital, recursos, produtos e trabalho. Cada fator 

contribui, quando adequadamente gerido, por agregar riqueza na organização. Sob o ponto 

de vista econômico, cada proprietário dos fatores deve ser compensado por sua 

disponibilidade e contribuição na riqueza gerada (CHIAVENATO, 2014). 

O fator trabalho decorrente da relação de intercâmbio entre empregados e 

organização são compensados por remuneração, definido na perspectiva de Chiavenato 

(2014, p. 243), como “um processo de troca: de um lado as expectativas de trabalho por 

parte da organização e, de outro, a recompensa que uma pessoa recebe pelo seu trabalho”. 

Essa visão é cada vez mais ampliada por outros autores, como Marras (2012), por associar 

de que a compensação do trabalho não deve apenas atender as expectativas econômicas, 

mas também valores intangíveis, e, dessa forma, a remuneração total são atendidas por 

recompensas financeiras e recompensas não-financeiras. Segundo Chiavenato (2014) as 

recompensas financeiras são denominadas como salários, benefícios, bônus, comissões, 

gratificações, adicionais, entre outros. As recompensas não-financeiras são identificadas 

por valores intangíveis como reconhecimento, status, estabilidade, qualidade no trabalho, 

satisfação, desenvolvimento etc. 

A remuneração tem grande importância dentro das organizações, visto que é um 

processo que impacta nos resultados e nas metas a serem alcançadas na medida em que 

estimula os colaboradores á investir em um trabalho bem feito, com dedicação e o máximo 

esforço tendo como contrapartida a certeza de que serão retribuídos à altura, como aponta 

Chiavenato (2014). Em virtude dessa importância, diversos modelos de gestão da 

remuneração vêm sendo desenvolvidos, os quais são aprimorados continuamente 

procurando atender as novas exigências da organização do trabalho. 

Em decorrência dessa complexidade, Chiavenato (2014) define um caráter 

multivariado para a remuneração, colocado sob duas perspectivas: da organização e do 



 

 

empregado. De um lado, para o empregado, o salário recebido todo o mês como forma de 

pagamento pela função organizacional que exerce. É o elemento de troca capaz de 

proporcionar uma renda para manutenção de vida adequada e rentabilização pela troca da 

sua força de trabalho. Por outro lado, para as organizações, a remuneração configura-se 

simultaneamente como um custo e investimento, tendo um impacto direto em seus aspectos 

econômicos, o que causa nos empresários certa prudência nas formas de gestão. Por sua 

vez, estudos foram avançando, de modo a auxiliar os empresários na compreensão de como 

melhores programas de incentivo salarial devem assimilar as necessidades do trabalhador e, 

assim, podem contribuir com melhores desempenhos dos seus colaboradores (MARRAS 

2012). 

Os empresários ainda se preocupam em analisar constantemente esse benefício de 

remunerar os colaboradores. Por ser uma tarefa dificílima, precisam de acompanhamento 

especial (MARRAS, 2012). Uma maneira eficiente para uma adequada gestão do sistema 

remuneratório é pela implementação de uma política salarial. Para Chiavenato (2014, p. 

261), a política salarial consiste na manifestação de: 

 

conjunto de decisões organizacionais tomadas a respeito de assuntos 

relacionados com remuneração e benefícios concedidos aos colaboradores. Na 

verdade, é um conjunto de normas e diretrizes que orienta a administração dos 

salários na organização e define uma estrutura salarial. 

A política salarial tem por finalidade estabelecer e/ou manter estruturas de salários 

equitativas e justas na organização, mas deve estar alinhada com a dinâmica das rápidas 

mudanças dos mercados. Além disso, deve estar orientada a uma cuidadosa construção de 

sistemas remuneratórios adequados, pois provoca forte impacto nas pessoas e no 

desempenho da organização. A construção dos sistemas remuneratórios deve estar ajustada 

a vários fatores internos e externos como capacidade financeira, competitividade, tipologia, 

ramo de atuação, conjuntura econômica, mercado de trabalho, concorrência, força sindical, 

entre outros (CHIAVENATO, 2014). 

Além disso, os gestores das empresas vêm buscando cada vez mais métodos de 

remunerar alinhados com cumprimento dos objetivos organizacionais, exigindo que uma 

postura mais estratégica na definição dos salários pagos aos empregados, não apenas 

recompensando pelas atribuições do cargo ocupado. Busca-se fomentar o 

correlacionamento entre remuneração e desempenho eficaz que o colaborador proporciona 

ao alcance dos objetivos propostos (SNELL; BOHLANDER, 2016). Eis a importância da 

remuneração estratégica. 

2.1.2 Remuneração Estratégica 

Pontes (2015) explica que existem diversas maneiras de realizar a prática de 

remuneração nas empresas, nas quais o objetivo é estimular seus colaboradores a 

cooperarem com os objetivos organizacionais. A remuneração estratégica funciona como 

uma parceria entre as ações das pessoas e os objetivos da empresa. A remuneração 

estratégica consiste em remunerar os colaboradores com instrumentos que auxiliam nas 

estratégias empresariais. Dessa forma, entende-se que a remuneração vai além de apenas 



 

 

um elemento de despesas e passa a ser percebida como um investimento ao alcance dos 

objetivos estratégicos (PONTES, 2015). 

Segundo Marras (2012), a remuneração estratégica é representada como uma forma 

de compensar, premiando os empregados que colaboraram com seu desempenho. Portanto, 

é uma espécie de acordo realizado com os funcionários. Por sua vez, tais funcionários vão 

influenciar diretamente nos resultados da empresa. 

Paralelo a isso, Snell e Bohlander (2016) afirmam que a remuneração estratégica 

visa aumentar a motivação e estimular o crescimento dos colaboradores alinhando seus 

esforços aos objetivos empresariais, usando-a de maneira estratégica pode se tornar um 

instrumento de garantia para a vantagem competitiva. Recompensando-os conforme suas 

habilidades e comportando, é uma maneira de demonstrar que a organização não está 

disposta a pagar apenas pela sua participação na empresa, mas sim pelo seu desemprenho 

proposto. 

Basicamente, o sistema de remuneração estratégica consiste em remunerar as 

pessoas que estejam dispostas a vincular seu desempenho as estratégias organizacionais. A 

remuneração estratégica pode se dar através de remuneração fixa e/ou remuneração 

variável, de acordo com as decisões dos gestores para melhoramento do desempenho 

organizacional.  

2.1.3 Tipos de Remuneração: fixa versus variável 

Existem dois tipos de remunerações financeiras: uma fixa, que é obrigatória; e, uma 

variável, que é basicamente um complemento para a outra. Em geral, a renumeração 

variável é gerida como forma de estímulo a melhores desempenhos, bem como, com o 

intuito de reter, motivar e atrair talentos (PONTES, 2015). A parte fixa é composta pelo 

salário que são classificados como salário funcional ou por competências. O salário 

funcional é basicamente o que o colaborador recebe determinado pelo cargo que ocupa na 

empresa. Já o salário por competência é determinado pela busca por qualificação 

profissional, avaliando o desempenho que o indivíduo proporciona a organização a fim de 

melhorar sua capacidade profissional. (PONTES, 2015). 

A parte variável, segundo Pontes (2015), está vinculada ao desempenho proposto 

pelo colaborador determinado a alcançar metas propostas pela empresa. É a principal 

modalidade de remuneração estratégica, pois, impulsiona tanto os colabo- radores quanto a 

empresa sai ganhando. Como, também, proporcionando um ganho de remuneração 

adicional para os empregados além do seu salário fixo em função disso possuem objetivos 

a se conquistar. Paralelo a isso, a remuneração variável é constituída por diversas 

particularidades com maneiras de remunerar. 

Entre os métodos destacados para a administração de remuneração variável, têm-se 

as seguintes modalidades: sugestões premiadas, participação acionária, participação nos 

lucros e resultados, bônus, prêmios e comissões. Cada uma dessas modalidades é explicada 

a seguir. 

As sugestões premiadas são basicamente uma caixa com as soluções criativas 



 

 

propostas pelos trabalhadores, mas para não virar uma caixa de reclamações as empresas 

adotam o método de incentivar ao autor da ideia. Sendo assim uma forma de valorizar as 

sugestões propostas pelos colaboradores, fazendo-os refletirem sobre os processos de forma 

a buscarem melhorias. O que faz com que esse programa funcione é a empresa realmente 

aceitar as sugestões propostas, mas para poder obter sucesso é necessária a participação dos 

empregados (PONTES, 2015). 

A participação acionária faz com que todos os colaboradores tenham acesso ao 

sistema de capital fechado da empresa, ou seja, passam a ter direito a ações da empresa não 

negociadas em bolsas de valores. Assim, enquanto o empregado prestar serviço à empresa, 

poderá ser remunerado por meio ações, e após terminar o contrato de trabalho, a empresa 

assume o compromisso de recompra das ações. Portanto, remuneração estará vinculada aos 

resultados da valorização das ações da empresa, fazendo com que quanto maior for o lucro, 

melhor para todos e gerando uma contínua melhoria no ambiente empresarial (PONTES, 

2015). 

A participação nos lucros e resultados, a organização divide os lucros entre os 

empregados, procurando dentro do possível que os mesmos se sintam incentivados, a ponto 

de incentivar melhores desempenhos. Dessa forma, o desempenho que o mesmo estiver 

prestando seja positivo ou negativo terá direito a esse resultado que obteve, de modo que se 

for alcançado negativamente será menor seu lucro. Entretanto, as empresas querem que o 

colaborador alcance as metas, aumentando seus resultados e até mesmo aprimorando seus 

próprios rendimentos (PONTES, 2015). 

Os bônus têm como foco principal os resultados a serem atingidos. Esse método é 

geralmente aplicado ao pessoal de vendas, pois há uma clareza nas metas individuais e a 

empresa estimula por meio dos bônus um comprometimento com o alcance dos objetivos 

propostos (PONTES, 2015). Por sua vez, os prêmios são formas de recompensar o 

trabalhador conforme sua produtividade ou qualidade do trabalho, ou seja, incentiva o 

colaborado a obter seu melhor desempenho, ou até mesmo, em não cometer faltas ou 

atrasos (PONTES, 2015). 

A comissão é uma forma de remuneração tomada a partir de uma porcenta- gem 

sobre as vendas. É uma modalidade muito importante em vários setores, contudo, é 

principalmente utilizada para o pessoal do ramo de vendas. Além disso, é uma forma de 

remuneração atraente porque gera a ambição do indivíduo por melhorar seu desempenho 

(PONTES, 2015). A comissão salarial, e sua relação com o desempenho organizacional, 

representam o foco deste estudo. 

2.1.4 Relações entre Comissão Salarial e Desempenho Organizacional 

Snell e Bohlander (2016) apontam que a remuneração por desempenho é ampla. Em 

outras palavras, existem diversas opções de remuneração por desempenho – já apresentadas 

nesta fundamentação teórica – e diferentes formas de implementá-las. Nessa pesquisa, 

explora-se a relação entre a remuneração por comissão e desempenho organizacional. 

Pontes (2015) indica que a comissão salarial é importante para os ven- dedores, pois 

acaba estimulando-os a um maior esforço nas vendas. Desse modo, pode contribuir e 



 

 

potencializar um maior volume de vendas. Assim, como benefícios da implantação da 

comissão salarial, pode-se indicar a possibilidade de obter-se um ganho a mais por meio de 

uma remuneração por comissão sob um percentual em cima de cada produto ou serviço que 

foi vendido. Isso pode ser benéfico tanto para o gestor – por questão de gerar a 

competitividade do mesmo a vender mais – quanto ao funcionário, pois acaba melhorando 

seu desempenho na empresa. 

Snell e Bohlander (2016) citam que a remuneração por desempenho é útil para a 

empresa, pois aumenta a produtividade dos trabalhadores e até mesmo seus esforços. O 

empregado parece trabalhar com mais convicção, com mais força de vontade, reforçando a 

parceria entre a empresa e o trabalhador. 

A remuneração por comissão, por fim, está vinculada ao desempenho proposto por 

cada colaborador, pois incentiva o mesmo a buscar métodos para melhorar seu desempenho 

a fim de alcançar as metas organizacionais, bem como, buscar um modo enfatizar sua 

dedicação e contribuições para o sucesso da empresa. No próximo tópico, são descritos os 

procedimentos metodológicos deste estudo. 

2.2 MÉTODO 

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa-quantitativa. De acordo com 

Marconi e Lakatos (2010, p. 149), a abordagem quantitativa engloba “pessoas ou coisas são 

focalizadas em termos de grandeza ou quantidade do fator presente em uma situação. Os 

caracteres possuem valores numéricos, isto é, são expressos em números”. Por sua vez, a 

abordagem qualitativa, do ponto de vista das mesmas autoras, “a classificação é baseada na 

presença ou ausência de alguma qualidade ou característica, e também na classificação de 

tipos diferentes de dada propriedade” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 150). 

É classificada como uma pesquisa aplicada, visto que pode “contribuir para a 

ampliação do conhecimento científico e sugerir novas questões a serem investigadas” (GIL, 

2010, p.26). Em outras palavras, é uma pesquisa voltada para a aprendizagem do assunto 

proposto visando melhor sua aplicação e conhecimento em determinado contexto. Em 

relação aos seus propósitos, a pesquisa enquadra-se na natureza. A pesquisa descritiva, 

conforme Gil (2010, p. 27), “têm como objetivo a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno. Podem ser elaboradas também com a finalidade de 

identificar possíveis relações entre variáveis”.  

Visando atender ao objetivo, foi conduzido um estudo junto a uma empresa. Optou-

se por não identificar a empresa estudada – que será nomeada ‘loja de calçados’. A 

empresa foi fundada no ano de 1996, na cidade de Taquara/RS. Na época, os sócios 

realizaram uma pesquisa com o objetivo de apontar quais eram as carências no mercado de 

negócios, e dessa forma, concluíram na necessidade de uma loja no ramo de calçados. 

Desde a fundação da empresa, os proprietários decidiram que, na parte das vendas de 

produtos, seria necessária uma política de comissão salarial para os funcionários se 

esforçarem nas vendas, tendo percentuais diferenciados para as vendas efetuadas a vista e a 

prazo. 

Para atender as necessidades dos diversos públicos, a empresa começou com a 



 

 

venda de calçados femininos, masculinos e infantis, principalmente com produtos de 

marcas já conhecidas e consolidadas no mercado. Com o passar dos anos, a empresa foi se 

desenvolvendo, se especializando e ampliou sua forma de atuação para a comercialização 

de outras confecções. 

A empresa passou por grandes mudanças, procurando acompanhar as mudanças 

mercadológicas, e após quatro anos de desenvolvimento, começou um projeto de expansão 

de filiais em outras cidades. No entanto, a partir de 2016, o processo de expansão foi 

revisto através do fechamento de algumas filiais. Dessa forma, a empresa conta com duas 

lojas: uma loja em Taquara/RS, a Matriz, contando com um total de 8 funcionários, sendo 4 

vendedoras; e uma outra em Parobé/RS, a Filial, contando com um total de 5 funcionários e 

4 vendedoras. 

Dados foram coletados por meio de entrevista com os sócios e aplicação de 

questionário junto aos vendedores da loja de calçados. Uma entrevista semiestruturada foi 

conduzida com os donos da loja de calçados, para melhor entendimento sobre a percepção 

dos gestores sobre o tema estudado. Marconi e Lakatos (2017, p.213) explicitam que “a 

entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas, mediante 

conversação, obtenha informações a respeito de determinado assunto”.  

A entrevista foi realizada em outubro de 2019 e teve duração de aproximadamente 

três horas. A entrevista foi conduzida na própria loja de calçados, com auxílio de um 

roteiro semiestruturado, que possibilitou que outras perguntas pudessem ser incluídas ao 

longo da entrevista – para melhor entendimento sobre a comissão salarial e o 

gerenciamento do desempenho organizacional. 

Além disso, foi aplicado um questionário, via Google Forms (ferramenta gratuita), 

para avaliar a percepção dos colaboradores em relação às comissões de vendas no 

desempenho. Sustenta Marconi e Lakatos (2017, p.219) de que o questionário “é um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas”. O 

questionário buscou identificar a influência da comissão salarial no desempenho da loja de 

calçados, com base na parcepção dos colaboradores. 

Os dados coletados a partir da entrevista e da aplicação do questionário foram 

compilados e analisados de forma conjunta, visando compreender a percepção da gestão e 

dos funcionários acerca da influência da comissão salarial no desempenho. Dessa maneira, 

se utilizou de triangulação dos dados – visto que foram coletados de diferentes fontes. A 

triangulação também permitiu verificar a confiabilidade dos dados coletados.  

A ferramenta utilizada para aplicação do questionário disponibiliza um compilado 

das respostas em forma de resumo, com os dados já tabulados, contribuindo para a análise 

dos dados. A análise dos dados envolveu cálculos como a média e a frequência, que foi 

complementada com uma análise qualitativa dos dados obtidos na entrevista. Os resultados 

encontrados são apresentados no próximo tópico. 

 

 



 

 

2.3 RESULTADOS 

Na loja Matriz, aplicou-se o instrumento de pesquisa questionário para coletar as 

informações sobre a comissão salarial e o desempenho organizacional. As participantes da 

pesquisa foram em sua totalidade mulheres, num total de quatro vendedoras, com faixa 

etária entre 38 a 46 anos. Entre as pesquisadas, duas vendedoras trabalham na empresa há 

mais de 4 anos e as outras duas vendedoras há menos de um ano. Além disso, três 

vendedoras apresentaram mais de 4 anos de experiência na função, e apenas uma 

vendedora informou de que atuava no cargo há um ano. Em relação à formação acadêmica 

do quadro de vendedoras, constatou-se de que três possuem o ensino médio completo e 

uma, o ensino fundamental completo. 

Conforme a entrevista feita com os gestores da empresa, foi avaliada que a remu- 

neração por comissão é uma maneira de incentivar as funcionárias a venderem mais, assim 

vão se diferenciar com o seu melhor desempenho para ganhar um valor atrativo de 

remuneração. Sendo um instrumento de estímulo, pois busca o aperfeiçoamento, e assim 

tanto a empresa acaba ganhando quanto o funcionário. Como pontos negativos afirmam 

que tem a disputa por clientes, bem como, quando a vendedora tem o desejo de receber 

apenas o salário fixo, não se importando em ganhar algo a mais. Entre os pontos positivos 

estão no aumento nos esforços do desempenho, ressaltando em mais resultados 

gratificantes e gerando maior engajamento. A política de remuneração está interligada com 

um sistema de metas que cujos gestores tendem a sestimularem todos os meses as vendas 

realizadas individualmente, e assim, é calculada o valor do incentivo que deve receber. 

A coleta dos dados foram feitos por meio de perguntas abertas e fechadas sendo 

divididas em 7 eixos conforme considerei mais acessível de analisar, sendo elas: 

a)  Planos e metas. 

b)  Remuneração variável 

c)  Organização no trabalho 

d)  Treinamento/Desenvolvimento 

e)  Clima organizacional 

f)  Desempenho 

g)  Satisfação 

Após a realização do questionário, foram gerados gráficos para melhor 

entendimento do resultado da pesquisa. Dessa forma, pela interpretação dos dados foi 

possível concluir sobre a relação das comissões salariais e os eixos propostos.  

No Gráfico 1, mostra-se de que os planos e metas estão bem esclarecidos pelos 

gestores influenciando positivamente sobre a remuneração variável. Assim, tem-se uma 

boa vinculação entre as metas propostas e a remuneração que ganham as vendedoras, 

apenas sugerindo uma atenção maior na especificação das a mais as metas, segundo a qual 

são um pouco desafiadoras na visão das colaboradoras.  

 

 



 

 

Gráfico 1 – Planos e metas 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

No Gráfico 2, são abordadas questões relacionadas a remuneração variável que a 

empresa oferece aos funcionários. Nota-se que é um importante instrumento de estímulo nos 

resultados para melhoria do desempenho das vendedoras, mas apesar do seu papel de 

atratividade e estímulo a um desempenho melhor, os planos de remuneração variável que a 

empresa utiliza não estão realmente claro na sua forma de administração para as mesmas. 

Gráfico 2 - Remuneração variável  

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 



 

 

Observando o Gráfico 3, sobre como é a organização no ambiente de trabalho, nota-

se que as atividades exercidas dentro da empresa pelos funcionários não exploram 

absolutamente as suas capacidades e habilidades profissionais. A orientação de como o 

trabalho deve ser executado afeta o desempenho individual para o alcance das metas. 

 

Gráfico 3 - Organização no trabalho 

 
Fonte: Elaborado pela autores. 

 

Analisando o Gráfico 4, sobre a relação de treinamentos e desenvolvimentos 

adequado para os funcionários, percebe-se um notável consenso entre as vendedoras de que 

um bom treinamento repercute positivamente para que os mesmos alcancem as metas para 

um remuneração por comissão satisfatória. No entanto, existem ressalvas em relação ao 

grau de investimentos em treinamento da empresa para auxiliá-las nas metas 

organizacionais. 



 

 

Gráfico 4 - Treinamento/Desenvolvimento 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Considerando o Gráfico 5, a questão abordada é o clima organizacional, pode-se 

notar que a equipe não parece ser muito unida e optam por priorizar as suas metas e 

comissões individuais. Tal fato torna o clima organizacional mais voltado para uma 

competição. 

Gráfico 5 - Clima organizacional 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme o Gráfico 6, o desempenho dos colaboradores é avaliado, observando- se 



 

 

que os mesmos direcionam seus esforços para aumentar sua remuneração variável, mas 

apenas as metas e as remunerações variáveis não são o suficiente para estimulá- los 

completamente a dar o seu melhor desempenho. 

 

Gráfico 6 – Desempenho 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com a análise feita no Gráfico 7, sobre a satisfação das colaboradoras, percebe-se 

que todas afirmam ter prazer em trabalhar nessa empresa. Além disso, é indicada uma 

possibilidade de programas motivacionais que proporcionem um estímulo ao crescimento 

profissional na carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 7 – Satisfação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na percepção das colaboradoras, quando elas recebem metas, três delas se sentem 

desafiadas e uma, motivada. Em relação à sua preocupação atual, duas relataram que é por 

segurança, uma que é saúde e a outra seria a questão financeira. O fator de satisfação no 

trabalho apontado com unanimidade pelas vendedoras foi o ambiente de trabalho. Os 

principais fatores de insatisfação no trabalho foram a falta de reconhecimento, a 

remuneração, instabilidade no emprego e a falta de autonomia profissional apresentado por 

cada uma das vendedoras. 

Diante dessas considerações, constata-se que a remuneração variável aplicada na 

forma de comissão salarial é proposta pela empresa como instrumento de incentivo ao 

desempenho dos colaboradores. Com os resultados obtidos através da pesquisa, percebe-se 

que a remuneração variável influencia no comprometimento das vendedoras com as metas 

propostas pela organização.  

Foi identificado que a comissão salarial gera tanto resultados positivos quanto 

negativos. Por pontos positivos, nota-se que os planos e as metas sendo bem esclarecidos, 

são realmente influenciadores sobre a remuneração variável gerando assim o melhoramento 

do desempenho do funcionário com o intuito de aumentar também a remuneração do 

mesmo a cada mês, ou seja, o planejamento é sim um instrumento primordial para a 

melhoria do desempenho das vendedoras.  

Por pontos negativos, foi observado que a orientação de como o trabalho deve ser 

executado, os treinamentos e os desenvolvimentos adequados comprometem muito no 



 

 

desempenho individual para alcançar as metas organizacionais. Também ressaltam que o 

clima organizacional é um grande influenciador, pois não gera um relacionamento 

amigável e sim uma competição. Desse modo, apesar das vendedoras afirmarem gostar de 

trabalhar na empresa, os resultados indicam a necessidade de implantar programas 

motivacionais, proporcionado assim o estímulo ao crescimento profissional na carreira. 

Portanto, os gestores não devem focar apenas no valor da remuneração que está 

sendo paga, mas buscar suporte nas teorias motivacionais para os indivíduos, e até mesmo 

da equipe como um todo. Acredita-se que, com implementando treinamentos adequados, 

incentivos e até mesmo reconhecimento profissional, a empresa fortalecerá suas relações 

com colaboradores, de um lado demonstrando de que está disposta a investir nos 

trabalhadores, e por lado valorizando e motivando seus colaboradores de modo a melhorar 

o comprometimento com as metas propostas e seus esforços com o intuito de alcançá-los. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo objetiva analisar a influência da comissão salarial no gerenciamento do 

desempenho em uma loja de calçados, destacando sua importância nos aspectos 

motivacionais e de comprometimento dos colaboradores. Visando atingir o objetivo, foi 

realizado um estudo em uma empresa de vendas de calçados. Fundada em 1996, a empresa 

conta com duas lojas: uma loja em Taquara/RS (Matriz), com um total de 8 funcionários – 

sendo 4 vendedoras – e uma loja localizada em Parobé/RS (Filial). A pesquisa foi realizada 

na loja matriz. Os dados foram coletados por meio de entrevista com os sócios e aplicação 

de questionário junto às vendedoras da loja de calçados. Os dados coletados foram 

compilados e analisados de forma conjunta. 

Dentre os resultados do estudo, verificou-se que a comissão salarial é proposta pela 

empresa como instrumento de incentivo ao desempenho dos colaboradores e que a 

remuneração variável influencia no comprometimento das vendedoras com as metas 

propostas pela organização. Contudo, apesar da importância dos incentivos remuneratórios 

para o comprometimento e desempenho dos funcionários, foram notados outros fatores 

organizacionais que influenciam este desempenho. Esses fatores são reconhecimento 

profissional, plano de carreira, investimento em treinamento e clima organizacional.  

Além dos gestores se preocuparem em dar uma remuneração satisfatória aos 

funcionários, devem direcionar esforços ao reconhecimento profissional dos funcionários, 

aderir estratégias a ponto de deixá-los mais valorizadas. Ainda, observou-se que as 

políticas de remunerações por comissões devem serem otimizadas e fortalecidas através da 

sua articulação com outros aspectos organizacionais como treinamento, clima 

organizacional, planejamento estratégico e organização do trabalho.  

Entende-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado e, além disso, evidencia um 

leque de ideias que podem ser colocadas em prática. Este estudo possui contribuições 

práticas e apresenta evidências empíricas para aprimorar o gerenciamento do desempenho 

na organização. Adicionalmente, a contribuição do trabalho é encorajar pequenos negócios 

locais no planejamento e diagnósticos de suas políticas organizacionais, neste caso sobre 



 

 

políticas salariais, na medida em que se verificam carências de estudos e apoio técnico 

voltado aos pequenos empreendimentos. Eis, portanto, a relevância das organizações abrir-

se a novos paradigmas, revendo assim seus antigos conceitos de forma a rever a 

possibilidade de metas organizacionais coletivas, sendo que todas tendem a trabalhar com 

mais convicção para a equipe em si, e ganhar uma comissão satisfatória. 

Como limitação deste estudo, dois aspectos foram identificados. Os resultados 

refletem as percepções das vendedoras e do sócio da empresa. Entende-se que outros 

indivíduos poderiam ter opiniões diferentes, o que significa o primeiro aspecto limitador. O 

segundo aspecto envolve a pandemia da Covid-19. A nova realidade imposta por Covid-19 

enfatiza fortemente a necessidade de enfrentar com urgência os desafios da gestão de micro 

e pequenas empresas. Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram conduzidos em 

um período anterior à pandemia. Esta pandemia representa um evento relevante causador 

de sérios impactos na sobrevivência dos pequenos negócios, o que de certa forma, reforça a 

sugestão da continuidade de estudos sobre questões de remunerações e gestão pessoas 

voltadas a recuperação do pequeno negócio. 

Por fim, são sugeridas pesquisas futuras. Acredita-se que a expansão geográfica dos 

limites deste estudo, incluindo outras empresas localizadas em diferentes regiões 

brasileiras, pode ser interessante. Ainda, acredita-se que a ampliação do universo de 

análise, incluindo a percepção de vendedoras da empresa filial. Compreende-se que esta 

ampliação poderá trazer maior diversidade e potencial multiplicidade de opiniões, 

enriquecendo a qualidade dos resultados. 
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