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RESUMO 
 

A palavra motivação é definida de diversas formas e expressada de diferentes 
maneiras por cada pessoa. Assim o intuito deste artigo foi buscar entender as 
diferenças de motivação entre dois setores distintos, que praticamente dominam 
grande parte da economia (setores de serviços e processos). Também conteve a 
finalidade de comparar se existia uma visão diferenciada sobre o termo “motivação” 
para os determinados grupos. O procedimento metodológico consistiu em entrevistar 
6 pessoas inclusas nas duas áreas, aplicando-se um questionário de 10 perguntas 
com relação a motivação. Os dados coletados apresentaram uma similaridade entre 
os setores, onde grande parte dos entrevistados mostrou-se descontente com sua 
remuneração salarial. E foi observado que é de suma importância o estimulo de 
seus lideres e colegas de equipe. Notou-se também que cada indivíduo se encoraja 
de forma particular e buscando seus próprios interesses e objetivos. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: motivação. organização. colaboradores.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para uma empresa os funcionários são um dos principais fatores para o 

sucesso da mesma, por esta razão, busca-se encontrar maneiras de tornar os 

colaboradores mais motivados, com isso seu trabalho indicará uma melhoria 

significativa no desempenho da organização.  

Muitas empresas principalmente por meio dos gestores estão 

conseguindoidentificar os efeitos que a motivação pode trazer aos negócios. 

Segundo Aquino (1989, p. 239), A motivação para um trabalho é um estado 

de espírito positivo e também a “gasolina” interior que auxilia o indivíduo a 

desenvolver algo. 

Desenvolveremos ao decorrer do trabalho comparações registradas em 

forma de questionários envolvendo pessoas dos dois ramos, levando em conta a 

motivação em empresas voltadas a serviços e processos. Destacando a 

particularidade de cada ramo, identificando dificuldades encontradas, benefícios da 

motivação e como ela influencia tanto na empresa como individuo em particular. 

Este trabalho consistirá em identificar as diferenças entre Motivação em 

serviços prestados e Motivação em processos produtivos.  

Por que a Motivação é uma peça chave em uma organização? 

Quais serão os benefícios para uma empresa se seus funcionários estiverem 

motivados? 

De qual forma a motivação influenciará nesses dois cenários distintos? 

Um conjunto de motivos que se manifesta e influencia no modo de agir de 

cada indivíduoe também está ligada diretamente ao seu desempenho nas 

organizações, sejam essas voltadas a processos produtivos e prestação de serviços 

é denominada como: motivação. 

O fator comum entre as áreas de serviços e processos é que ocolaborador 

com sua força interior e desejo de mudança para conquistar seus objetivos, tende 



 
alcançar os degraus do sucesso. Visando assim suas ambições pessoais e 

ultrapassando metas impostas pelas empresas.  

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. O QUE É MOTIVAÇÃO 

 

A força motriz interior denominada como motivação, é retratada de diversas 

maneiras, por inúmeros autores. 

Para Nakamura (2005),motivação nada mais é que motivar uma pessoa de 

maneira que cause nela um novo ânimo, onde a mesma buscará novos horizontes 

ou novas conquistas.  

Segundo Marras (2000), os primeiros estudos sobre motivação, se iniciaram 

no início do século XX quando, em 1900, Taylor iniciou uma discussão sobre 

motivação, tendo em mente que o dinheiro era o maior motivador. Para Taylor as 

pessoas poderiam ser compradas e assim poderiam ser controlados com dinheiro 

afim de que o trabalho rendesse mais. 

A algumas décadas passadas a motivação que se dava somente através de 

remuneração para os funcionários e lucros para a empresa, hoje é um dos fatores 

motivacionais mais estudados e conceituados. 

ParaGil (2001, p. 202) “a motivação é, [...] a força que gera estimulo as 

pessoas para agirem”. Julgava-se no passado, que esta força era determinante 

principalmente pela ação de outras pessoas, como pais, professores ou chefes. 

Hoje, sabe-se que a motivação tem sempre origem numa necessidade.  

  

2.2. A VISÃO DE ELTON MAYO SOBRE MOTIVAÇÃO 

 

Elton Mayo mostrou uma nova ideia de motivação, no seu ponto de vista, a 

melhor maneira de motivar os empregados era dando ênfase no seu comportamento 

social, pois para ele “os homens tinham tendência natural de ligar-se entre si e 



 
agregar-se em grupos com o fim de proteger-se mutuamente’’ (GELIERMAN, 1976, 

p. 95). 

Nascendo assim uma nova forma de motivação, fazendo com que os 

administradores passem a estimular os empregados a fim de que se sintam 

importantes e úteis dentro da organização. 

Mayo juntamente com sua equipe deu início a sua pesquisa em uma fábrica 

de telefonia, a Western Eletric Company na década de 50 onde ficou conhecida 

como efeito Hawthorne. Essa pesquisa tinha como objetivo buscar os efeitos de 

alguns fatores como a fadiga, iluminação, distribuição das salas, a temperatura 

dentro do ambiente de trabalho e como tudo isso poderia afetar o rendimento da

  produtividade. Após a pesquisa, notaram que o aumento da produtividade 

pode ocorrer através dos mais variados fatores independentemente do conteúdo. 

Para Hill (1986, p. 65): 

 

Assim, o efeito Hawthorne é uma expressão utilizada para descrever as 
consequências de um efeito experimental ou programa de mudanças em 
que resultados reais são relacionados ao fato dos empregados se sentirem 
especialmente selecionados e acreditarem no bom senso do pesquisador 
ou do agente da mudança. O efeito Hawthorne sugere também que aqueles 

que têm conhecimento de que foram especialmente escolhidos para 
apresentar um determinado resultado tenderão a manifestá-lo. 

 

Por tanto, nem sempre o que importa para o funcionário é o que será 

mudado, mas sim saber que ele está fazendo parte dessa mudança. Isso faz com 

que ele sinta notado dentro da instituição. Ou seja, quanto mais participarem das 

decisões mais eles se comprometem e se esforçam para que as modificações deem 

certo. 

 

“Era necessário satisfazer ao desejo natural dos trabalhadores de se 
considerarem parte integrante de um grupo social, sem que fosse esquecido 
o reconhecimento individual a cada um deles. Essas necessidades eram, 
por assim dizer, consideradas como as mais importantes e substituíam com 

vantagens o efeito das recompensas pecuniárias”. (BERGAMINI C. W., 
1997, p. 21) 

 

 



 
2.3. AS CAUSAS DA DESMOTIVAÇÃO 

 

A desmotivação ou a insatisfação no trabalho é colocada por Robbins 

(2002), por meio de quatro respostas com base na dimensão construtiva versus a 

destrutiva e construção passiva versus ativa. Que foram definidas por ele da seguinte 

forma: 

 Abandono: Da empresa, incluindo do novo emprego no qual é 

designada "saída"; 

 Comunicação: Tentativa ativa e construtiva de melhorar as condições, 

por exemplo; sugestões de melhorias e conversas com superiores. 

 Lealdade: Que consiste na espera passiva e otimista de que as 

condições venham a melhorar. 

 Negligência: Que corroboram atrasos crônicos, redução do empenho, 

aumento de erros e no geral "deixar as coisas piorarem". 

 

Conforme Chiavenato (1995) "motivação" envolve reconhecimento, 

necessidade de realização e crescimento profissional. Para o mesmo existem alguns 

fatores para alcançar a motivação plena, são eles: Definição de Responsabilidade; 

liberdade de decidir como executar sua função; promoção; uso pleno das habilidades 

pessoais e enriquecimento ou ampliação do cargo. 

Já Brum (1998 p.24) por outro lado, destaca os causadores de desmotivação 

na indústria que ainda hoje se aplicam: 

 

 Salário inadequado;  

 Falta de informação sobre a empresa e seus processos; 

desconhecimento quanto a própria performance no trabalho;  

 Desapontamento pela perda de uma promoção;  

 Inexistência de condições necessárias para a execução de 

determinada tarefa; 

 Acúmulo de tarefas e; 

 Aumento do número de tarefas. 



 
 

O processo de motivação dos empregados às vezes é interrompido pelos 

próprios gerentes. Quando o supervisionamento do trabalho é feito muito perto, 

sufocando a criatividade do funcionário e, em alguns momentos, fazendo o trabalho 

por ele, pois acabam resolvendo os problemas que surgem. É importante lembrar 

que: 

as pessoas querem satisfazer as necessidades de seu ego e de auto 
realizarão, tendo autonomia de escolher se querem acompanhar ou não 
seus padrões . No lugar de se sentirem agradecidas aos seus gerentes pela 
ajuda, as pessoas que não tiverem oportunidades ficam ressentidas e 
rebeldes. Na melhor das hipóteses, elas se desligam e ficam cada vez mais 
desmotivadas. (WEISS, 1991, p. 82) 
 

2.4. OS GANHOS DE UMA EQUIPE MOTIVADA 

 

Um dos grandes objetivos de uma empresa é a produtividade alta, 

otimização de seus custos e de seu tempo. Um dos fatores principais para a 

realização desse desejo ou talvez o principal fator seja seus funcionários. Porém 

para que isso aconteça, é necessário possuir uma equipe motivada.  

Davis e Newstrom (2004) entendem que embora existam ações humanas 

que ocorram sem motivação, praticamente quase todos os comportamentos 

conscientes são motivados ou ocorrem devido à existência de uma causa. Nesse 

sentido, eles fazem o seguinte comentário: não é necessária motivação para que o 

cabelo cresça, mas sim para cortá-lo. 

Quando a empresa conseguir manter a motivação presente em seus 

funcionários a mesma passará a ter muitos ganhos. Pois, um ser humano motivado 

faz o melhor para: cumprir metas, atingir objetivos, mover resultados, e cria 

facilitadores para driblar as dificuldades do dia-a-dia.  

Um dos primeiros ganhos da empresa será o aumento da produtividade,que 

levará uma melhoria no ambiente de trabalho, maior atenção e concentração dos 

colaboradores, gerando ganhos em todas as atividades. SegundoStocco e Dias 

(2006),O funcionário trabalhará mais disposto e renderá mais em suas atividades, 

com isso a produtividade irá aumentar, fazendo com que todos fiquem satisfeitos. 



 
Logo em seguida poderemos notar o maior comprometimento dos 

funcionários, quando o comprometimento aumenta, consequentemente a eficiência 

nos processos ficará aparente e a possibilidade de erros será menor. 

 

O funcionário passa a fazer parte da empresa, ajudando a tomar as 
decisões necessárias, o que antigamente era função imediata da chefia. 
Esta participação nas decisões mostra ao empregado que ele é uma peça 
importante para a empresa, e isto estimula sua motivação. Quando o que 
ele faz passa a ser importante, ele sente-se útil(STOCCO, DIAS, 2006, p. 
02). 
 

Para (VROOM, 2003, p. 06)“O funcionário precisa sentir-se seguro de que 

seu papel é realmente importante dentro da empresa, assim, poderá adquirir 

confiança nela e seu trabalho irá render cada vez mais”. 

 

2.5. COMO AS METAS AJUDAM 

 

 

O comprometimento dos funcionários não pode ser comprado pelas 

organizações, mas deve ser conquistado através de recompensas que interessam 

os mesmos obtendo sucesso para ambos, ser reconhecido e valorizado é alguns 

sinais mais conhecidos que motivam o ser humano.  

Porém, motivar pessoas não é uma tarefa simples, as pessoas são 

diferentes umas das outras, o que motiva uma pessoa em um certo momento pode 

não motivar a outra no mesmo instante. Por este motivo, é essencial que as 

organizações invistam em seus funcionários, através de treinamentos, palestras, 

possibilitando a eles uma maneira de expressar suas metas e vontades, para que 

consigam ter conhecimento do que os motivam. 

Um profissional pode qualificar técnicas e comportamentais para atender 

expectativas de uma organização. No entanto não é apenas a boa vontade e o 

empenho do funcionário que exercem prestigio sobre sua performance, pois é 

importante que a empresa que o contrata também dê suporte para que os mesmos 

sintam-se estimulados a superar suas metas e objetivos todos dias.  



 
De acordo com Robbins (2005, p.23) “a satisfação com o trabalho é mais 

uma atitude do que em um comportamento” Isto indica que a satisfação do 

funcionário não está relacionada somente com a atividade desenvolvida pelo 

mesmo, sendo de suma importância outros fatores como as metas que através delas 

á também oportunidades de promoções realizadas pelas organizações, a 

remuneração recebida e o relacionamento com os outros companheiros de trabalho. 

 A atuação do líder junto com sua equipe é fundamental para que a 

conquista de resultados não somente por uma meta a ser atingida, mas sim como 

um desafio os líderes entenderem que aquele momento é uma oportunidade de 

desenvolvimento.  

Nesse sentido, a liderança precisa colocar em prática competências técnicas 

e comportamentais, a partir do momento em que se elabora um plano de carreira, 

por exemplo, ganha tanto a empresa quanto o colaborador porque ele buscará o 

desenvolvimento que abrirão novas oportunidades de crescimento interno.  

Toda empresa necessita trabalhar com foco em resultados e por esse motivo 

são determinados planos de ação. Norton e Kaplan (1997) afirmam que as metas 

também devem ser ambiciosas e indicarem o grau de superação para a empresa, 

bem como entendidas por toda a organização.  

Contudo de nada adianta traçar metas que fogem da realidade e tampouco 

podem ser conquistado do dia pra noite. É extremamente viável estabelecer metas 

com tempo suficiente para que possam ser atingidas, caso contrário o resultado será 

uma equipe formada por profissionais que não sabem qual rumo devem tomar para 

cumprir os prazos determinados. 

Infelizmente existem empresas que pensam que uma boa política de 

comunicação interna se faz através de um processo parcial. No entanto, não basta 

apenas repassar informações através de canais internos por mais que esses tenham 

o suporte da alta direção e um visual atraente.  

Para que haja um processo eficaz é indispensável escutar o que pensam os 

profissionais, além dos canais internos, a comunicação corporativa também se 

fortalece pelo relacionamento face a face, situação muito importante para o bom 

entendimento entre líder e seus liderados.  



 
 

2.6. ATUAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DIANTE DO FATOR MOTIVACIONAL 

 

A atuação da organização diante do fator motivação é indispensável, pois, 

será devido a isto que haverá um ganhado em diversas áreas do seu processo.As 

indústrias que investirem na motivação de seus funcionários estão mais propensas a 

alcançarem os seus resultados e por consequência satisfazer o seu público.  

Maslow (1962) definiu que a motivação não se tratava de novos truques ou 

técnicas superficiais onde pudessem ser usadas para manipular os seres humanos. 

Em concordância Gil destaca que, 

 

[...] os gerentes precisam estar atentos à motivação de seus 
empregados.Precisam estar aptos para identificar suas necessidades [...], 
os gerentes não podem motivar seus empregados, mas precisam dispor de 
conhecimento e habilidades suficientes para despertar ou manter sua 
motivação no trabalho. 
(GIL, 2001, p. 202). 

 

Percebe-se que a motivação dura enquanto a necessidade interior do 

indivíduo for suprida. Uma das formas de motivação é a da recompensa. 

 

“Nas organizações, o salário é o fator motivacional mais utilizado, mas 
administrar usando recompensas não é tão previsível quanto se possa 
desejar. Estudos mostram que o grau de satisfação após o aumento salarial 
era intenso, mas de curta duração” (BERGAMINI, 1999, p. 27) 

 

Segundo Chiavenato(2000, p. 76) “As pessoas não são consideradas 

simples recursos empresariais, mas seres humanos com capacidade, características 

individuais [...] aptidões diferenciadas de conhecimento e habilidades específicas”. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Para Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo 

sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da 



 
organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou 

um estudo. 

Complementam então Cristiano e Ernani (2013) que a metodologia é a 

aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para construção 

do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos 

diversos âmbitos da sociedade.   

 

3.2. DELIAMENTO DAPESQUISA 

 

Esta pesquisa será feita através da abordagem de colaboradores, aplicando 

a eles um questionário sobre o que os motivam no ambiente de trabalho, tendo 

como caráter qualitativo (Identificando os benefícios da motivação). Com a finalidade 

de descrever as diferenças de motivação para as áreas de processos produtivos e 

serviços (vendas). 

 

3.3. POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

Questionário será aplicado a 6 pessoas que estão ligadas diretamente as 

áreas de processo e de serviços. 

 

3.4. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A aplicação do questionário será de forma individual. Cada indivíduo passara 

por uma entrevista, respondendo 10 questões relacionadas à motivação. Com as 

respostas dos entrevistados, será realizada uma comparação entre os dois setores. 

O objetivo é analisar o processo de motivação para cada setor, levando em 

consideração suas particularidades. 

 

4. DESENVOLVIMENTO ERESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 



 
 

Esta pesquisa foi aplicada a seis colaboradores, sendo três ligados ao ramo 

de processos produtivos/indústria e três funcionários no ramo de serviços.  

A entrevista se baseou em 10 questões já planejadas anteriormente 

conforme a metodologia proposta. A mesma foi relacionada à motivação e os fatores 

que influenciam na motivação ou desmotivação dos colaboradores no ambiente de 

trabalho. 

A motivação é um ponto a ser sempre revisto em todos os ambientes que 

estamos incluídos, pois a mesma é de suma importância para todos. A partir dela, os 

indivíduos começam a acreditar mais em seus potenciais e conseguem transformar 

isso em crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional.  

 

4.1.1. – O que é motivação? 

 

As respostas obtidas demonstram o entendimento de cada indivíduo com 

relação a motivação, seja ela em processo ou em serviços. 

Tendo como principais respostas as seguintes:  

 

- Atingir metas/objetivos 

- Vontade e desejo de realizar algo 

- Algo que nos deixa feliz 

 

4.1.2 – O que é mais importante: Ganhar mais dinheiro mesmo não estando 

feliz e motivado em seu ambiente de trabalho, ou ganhar menos, mas estar 

feliz e motivado para trabalhar todos os dias? 

 

Diante das respostas, foi observado que os entrevistados sentiram 

dificuldades em responder a esta pergunta.  

Para a maioria, o fator motivação é muito importante, porém depende muito 

em que período da carreira o indivíduo se encontra. Por exemplo, no início a 

motivação possa vir em segundo plano, pois o interesse em conquistar coisas 



 
materiais é mais importante. Logo, quando o individuo alcança uma boa estabilidade 

financeira, ou segue para o inicio dela, o fator motivação se torne o principal.  

 

4.1.2. Para você, é mais importante motivar uma pessoa ou ser motivado por 

alguém? 

 

Para os entrevistados, é de extrema importância que aconteça as duas 

coisas para se ter um ambiente saudável e motivador. Conforme citado pela maioria 

podemos entender que: A importância sempre estará nas duas pontas, pois se eu 

não tenho uma boa motivação, não saberei motivar meus pares. 

 

4.1.3. No seu trabalho as pessoas se sentem motivadas? 

 

Com base nas respostas, foi identificado certo equilíbrio. Nos dois 

ambientes, seja processos ou serviços existem as duas situações, sendo motivação 

ou a falta da mesma. Mas ficou claro, que não basta estar motivado se sua 

equipe/colegas também não estiver. 

 

4.1.4. O seu líder ou supervisor te motiva de alguma forma? (Caso seja líder, 

você motiva os demais)? 

 

Em média 60% das respostas, indicam que os seus supervisores os 

impulsionam a seguir motivados todos os dias, sendo em pequenos gestos ou com 

treinamentos.  

Já para 20% dos entrevistados, demonstrou uma insatisfação com relação 

ao ato de motivar, vinda de seu superior. 

Os outros 20% vieram de um líder, que relatou buscar ao máximo inspirar 

seus colaboradores, com conversas e com demonstração própria de motivação. 

 

4.1.5. Qual é a principal razão para que você trabalhe todos os dias? 

 



 
As razões que motivam os colaboradores a trabalharem todos os dias, foram 

colocadas de diversas maneiras, porém ficou claro que a grande maioria trabalha 

para suprir suas necessidades, alcançar objetivos e ser feliz. Todos alegraram que 

estando realizado no que faz o motiva a iniciar sua rotina todos os dias. Mas existem 

casos que demonstraram uma insatisfação, e relatam estarem trabalhando apenas 

por precisarem, mesmo não estando motivados. 

 

4.1.6. Sua empresa ou local de trabalho promove palestras motivacionais? 

 

De acordo  com as respostas obtidasconforme Gráfico1, podemos observar 

que ainda há empresas que não se preocupam em promover palestras 

motivacionais,a fim de incentivar seus funcionários  

 
Gráfico 1 – Preocupação das empresas com palestras motivacionais.  

 

Fonte: Da própria pesquisa, 2018 

 

4.1.7. Você acredita que, a forma de liderar de seu supervisor influencia na 

motivação da equipe? Esta influência é negativa ou positiva? 

 

Em relação às respostas notamos que a maioria dos gestores segue um 

padrão de motivação. Verifica-se que um gestor que motiva seus colaboradores tem 

um retorno em forma de aumento de produtividade no ambiente de trabalho. 



  

4.1.8. Em sua opinião, qual é o principal fator que desmotiva as pe

ambiente de trabalho?

 

Conforme o gráfico 

a falta de motivação são: Salá

despreparados e pessoas não satisfeitas com a função que executam.

Porém, se analisarmos o fator que mais afeta na motivação do indiv

relação ao salário que o mesmo 

colaboradores de processo e de serviços.

 

Gráfico 2 – Fator principal para a desmotivação dos funcionários.

Fonte: Da própria pesquisa, 2018.

 

4.1.9. Você consegue identificar uma pessoa motivada 

trabalho, quando demonstra que tipo de atitude?

 

Em geral, a principal resposta obtida foi 

isso é um fator crucial para determinar a vontade do indiv
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isso é comum nas duas áreas, com 

Fator principal para a desmotivação dos funcionários. 

 

Você consegue identificar uma pessoa motivada no ambiente de 

“felicidade”, baseado nas respostas 

duo para realização de 



 
suas metas e objetivos. Outro aspecto muito importante é conseguir visualizar nas 

pessoas uma vontade/inspiração para realização de uma tarefa.  
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A finalidade deste artigo era o de analisar as diferenças de motivações entre 

os setores de processo produtivo e serviços, visando entender o que realmente 

motiva e impulsiona essas pessoas em suas respectivas áreas de atuação. 

Tendo como foco principal entender como cada individuo se sente com 

relação a motivação e também identificar como a empresa contribui para o fator 

motivacional. 

O objetivo foi alcançado com êxito, pois as respostas dadas pelos 

entrevistados atenderam as expectativas do principal objetivo. 

Constatou-se também que os dois ramos possuem necessidades de 

motivações parecidas, como por exemplo, a remuneração financeira como principal 

forma de motivar.  

Concluiu-se também que a motivação parte de cada indivíduo, levando 

consigo as coisas que o mesmo acredita, mas que também é algo construído pelas 

pessoas que fazem parte do cotidiano de trabalho. 

Percebeu-se que o papel dos líderes de equipe é muito importante, para 

auxiliar que a motivação do grupo não se abale, e assim estará contribuindo com a 

motivação individual.  

Entende-se que a motivação será extremamente primordial para os lucros 

organizacionais, pois rendimento da equipe será eficiente trazendo ganhos para a 

empresa e para seu colaborador. 
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