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RESUMO  

 
Este artigo tem a finalidade de mostrar os aspectos motivadores realizados pelo gestor 
dentro das organizações privadas e públicas, avaliando a relação entre líder e 
liderados, dando certo grau de importância dos colaboradores para o sucesso da 
empresa e das atividades desenvolvidas pelas chefias para motivar sua equipe. A 
metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica. A pesquisa realizada mostrou que são 
diversas as competências que o gestor deve se adequar e procurar melhorar para 
manter seus colaboradores satisfeitos, partindo desde atitudes, lealdade e respeito são 
essenciais para o ambiente profissional, sendo que devem existir laços entre 
superiores e subordinados. 
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INTRODUÇÃO  

Motivação dos colaboradores em questão, é um aspecto crítico nos dias atuais, 

um dos mais esquecidos na gestão organizacional, a implementação de ideias 

centralizadas em normas, planejamentos, e meios dos processos produtivos, tudo 

isto é capaz de gerar competitividade.  

Se o empregado não estiver motivado a desenvolver suas habilidades em 

função da organização isto será dificilmente alcançado ou mantido. Enquanto em 

algumas empresas existe um foco direcionado para a motivação de seus 

colaboradores, algumas se deixam desavisadas, sendo por sua vez esquecido o 

valor que o funcionário tem para o sucesso da organização.  

Isto gera um enorme impacto para que se chegue à motivação dos 

funcionários, uma vez que o colaborador trabalha com métodos próprios, ele cria um 

fardo que o transforma em uma pessoa com características únicas e pessoais, a sua 

mente entende que ele deve ser só no ambiente de trabalho se transformando em 

alguém importante para a organização. 

As organizações atuais, de modo geral buscam entender o processo 

motivacional, tentando compreender o descontentamento e desempenho, 

aparentemente visto como má vontade dos funcionários, visto que isto ocorre tentam 

aplicar programas motivacionais simples, dando um estímulo aos colaboradores por 

um período curto, onde desaparecem em pouco tempo a técnica utilizada. 

Com a deficiência informacional, e entendimento da importância do tema, o 

texto a seguir, apresenta uma breve visão das teorias motivacionais e a aplicação da 

motivação no ambiente das empresas, visando demonstrar a maneira de como a 

motivação pode influenciar no desenvolvimento das organizações. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Para entendermos do assunto, primeiramente vamos entender o que é 

motivação, esta é um conjunto de forças que leva as pessoas a se engajar numa 

atividade em vez de outra. Estudantes que passam a noite toda acordados para que 
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seu trabalho de conclusão de curso seja o melhor possível, vendedores que 

trabalham aos sábados para superar a concorrência, e médicos que ligam para seus 

pacientes a fim de saber como vai o tratamento são pessoas motivadas.  

Logicamente estudantes que não fazem seus trabalhos de conclusão para 

passar o dia na praia, vendedores que vão embora mais cedo para não dar um 

telefonema tedioso e médicos que não ligam para seus pacientes para ter mais 

tempo para praticar um esporte também são pessoas motivadas, mas seus objetivos 

são diferentes. Do ponto de vista de executivos e gerentes, a meta é motivar as 

pessoas a agir de acordo com o melhor interesse da organização.  

Ou então uma mãe, que até recebe uma excelente remuneração, mas seu filho 

pede todos os dias mais atenção e tempo, e a mãe, uma ótima profissional, em certo 

estagio de vida compreende que aquela remuneração não vale o sofrimento do seu 

filho e, em função de tantos acontecimentos, opta por outro trabalho, em que a 

remuneração possa ser até mesmo inferior, mas que ganhe mais tempo e outros 

benefícios para aproveitar com sua família. 

Os gestores se esforçam para motivar as pessoas da organização a terem 

altos padrões de desempenho. Isso significa fazê-los trabalhar bastante, comparecer 

ao trabalho regularmente e dar contribuições positivas à missão da organização. 

Contudo, o desempenho no cargo depende também da capacidade e do ambiente, 

além da motivação.  

O que devem fazer é proporcionar condições que satisfaçam ao mesmo 

tempo necessidades, objetivos e perspectivas das pessoas e da organização, e por 

intermédio das habilidades e competências de ambas alcançarão maior e melhor 

desenvolvimento, satisfazer as mais variadas demandas individuais é um dos 

objetivos de gestor em uma organização. 

Essa relação pode ser expressa da seguinte forma: 

D = M + C + A 

Nessa equação, D = desempenho, M = motivação, C = capacidade e A = 

ambiente. Para alcançar um desempenho de alto nível, o funcionário precisa: querer 

fazer bem o trabalho (motivação), ser capaz de fazê-lo (capacidade), e dispor dos 

recursos materiais, equipamentos e informações para fazê-lo (ambiente). 
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Deficiências em qualquer uma dessas áreas prejudicam o desempenho. O gestor 

deve, portanto, esforçar-se para garantir que as três condições sejam atendidas. 

Dada a grande variedade de diferenças individuais abordadas, deve estar claro 

que as pessoas trabalham por motivos bem diversos, algumas querem dinheiro, 

outras querem poder e algumas querem desafios. O que os funcionários esperam do 

Trabalho e como eles acham que podem atingir seus objetivos têm um papel 

fundamental na sua motivação.  

A diferença entre as organizações muito eficientes e as menos eficientes 

encontra-se quase sempre na motivação de seus integrantes. Assim os gestores 

precisam entender a natureza da motivação individual, sobretudo no que se refere 

ao trabalho. Bergamini (1997) explica que aos pouco vai se tornando viável entender 

que não é possível motivar quem quer que seja, pois as pessoas já trazem dentro de 

si expectativas pessoais que ativam ou não determinado tipo de objetivos. 

O bom ambiente de trabalho e boa relação entre os colaboradores são 

fundamentais no sucesso de uma organização, portanto, segundo Demo, saber se 

relacionar e tratar bem as pessoas a sua volta é primordial nos dias de hoje, tanto 

para as empresas como pessoalmente, tanto as pessoas como as organizações, 

precisam ser bem sucedidas, e uma não consegue esse sucesso sem a ajuda da 

outra.  

A teoria motivacional mais conhecida é a de Maslow, e se baseia na chamada 

hierarquizadas necessidades humanas. Para Maslow, as necessidades humanas 

estão arranjadas em uma pirâmide de importância e de influenciarão do 

comportamento humano. Na base da pirâmide estão as necessidades mais baixas e 

recorrentes, enquanto no topo estão as mais sofisticadas e intelectualizadas. 
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Figura 1 – Fatores motivadores, Fonte: Marras (2000) – Elaborado e adaptado ( Não mexer) 

Os resultados da ideia de tratar bem as pessoas são ótimos para as duas 

partes. Para as organizações, tratar bem as pessoas atrai novos talentos, retém os 

que já fazem parte do grupo e os deixam motivados a atingir a excelência no 

trabalho. Para as pessoas, deixam o trabalho mais interessante, maior controle da 

carreira e assim, conseguindo maiores recompensas.  

Quadro 1 – Fatores motivadores, Fonte: Marras (2000) – Elaborado e adaptado ( Não mexer) 

Tipos de Necessidades O que ela representa 

Fisiológica 
São necessidades físicas como: sexo, bebida, 

comida, dormir, etc. 

Segurança 
A contrapartida da insegurança natural das 

pessoas: estabilidade, proteção, livre do perigo, 
um abrigo, uma ordem, etc. 

Social 
A necessidade endógena de amar e ser amado, 

ter amizade, vida social, etc.  

Estima 

Estima O sentimento das pessoas de se 
sentirem valorizado pelos os que o rodeiam, sua 
autoestima, o desejo de se sentirem importante, 

competente e valorizado. Auto realização 

Auto Realização 
O desejo dos indivíduos de renovar e reciclar 
seu potencial, torna-se cada vez mais o que 

cada um gostaria de ser. 
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Quando a organização valoriza e recompensa seus colaboradores, eles 
tendem a apresentar melhor performance, levando a organização a 
melhores níveis de desempenho e ao alcance de metas corporativas, o que 
permite, em última análise, a oferta de melhores recompensas aos 
empregados e a formação de imagem atraente a novos talentos. (DEMO, 
2010, p. 49) 

 

 Investir no capital humano nas empresas é muito importante, gera uma 

vantagem competitiva em relação a seus concorrentes, o tratamento atencioso dos 

colaboradores faz com que a empresa e seus membros, atinjam seus objetivos e 

metas, como a maior realização pessoal e melhor desempenho organizacional.  

Sobre a proposta de tratar bem as pessoas, Lawler III cita alguns pontos para 

uma boa gestão de pessoas na empresa, em busca do sucesso, que são a atração e 

retenção, onde as empresas devem buscar um ótimo local de trabalho para atrair e 

reter os profissionais. As práticas de contratação, onde devem selecionar pessoas 

que se ajustem a suas metas estratégicas, com competência e que acreditem em 

seus valores.  

Treinamento e desenvolvimento, que devem ser contínuos nas organizações 

com seus empregados, com isso, dando a eles a oportunidade de desenvolvimento 

e crescimento. Missão, estratégias e metas, que as organizações devem deixar 

claras a todos, para que possam entender e acreditar, focando em um mesmo 

objetivo. Sistema de recompensas, onde reforce seu projeto de trabalho, sobre os 

valores, estratégias e objetivos impostos e alcançados. Liderança, as organizações 

devem contratar e sempre desenvolver líderes em sua equipe, criando confiança, 

comprometimento e um ambiente de trabalho motivador. 

A gestão de pessoas, em sua versão mais atual, entende o colaborador 
como elemento fundamental no processo de consecução de metas e 
tomadas de decisões em busca de maior efetividade e competitividade 
organizacionais, sendo também responsável por prover aos colaboradores 
maior bem-estar, que incite sua realização pessoal e profissional. (DEMO, 
2010, p. 51)  

 

 Branham (2002) sugere algumas coisas na gestão de pessoas, para reter e 

fidelizar seus melhores colaboradores, como ser uma organização onde as pessoas 

queiram trabalhar, selecionar as pessoas com o perfil certo para as atividades da 

empresa, proporcionar um bom começo para as pessoas, como por exemplo dando 

autonomia ao iniciante, motivando a iniciativa, também sugere que é necessário 
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recompensar seus colaboradores para manter o comprometimento, reconhecendo 

seus resultados.   

E para o gestores é essencial afirmar que o preenchimento de expectativas 

tem de ser real, não pode ser uma promessa de preenchimento de algo que não 

será efetivado, então, o caminho é o da verdade, ser sincero com o colaborador é 

uma das característica principais de um gestor para poder motivar um colaborador 

em uma organização. 

A motivação funciona de maneira cíclica e repetitiva. O chamado ciclo 

motivacional, que é composto de fases que se alternam e se repetem. O organismo 

humano tende a um estado de equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio se rompe quando 

surge uma necessidade. O equilíbrio cede lugar a um estado de tensão que dura 

enquanto a necessidade não for devidamente satisfeita. A tensão gera ansiedade e 

sofrimento, provocando um consumo mais elevado de energia física e mental.  

A satisfação da necessidade devolve ao organismo o estado de equilíbrio 

dinâmico anterior. Todavia, nem sempre o ciclo motivacional se completa. Quase 

sempre o indivíduo não chega a alcançar a satisfação total ou parcial de uma 

necessidade. Assim o ciclo pode ser resolvido a partir de três maneira diferentes: 

 A satisfação da necessidade: o ciclo motivacional se fecha plenamente, pois o 

comportamento foi eficaz no alcance do seu objetivo. 

 A frustação da necessidade: o ciclo motivacional é bloqueado por alguma barreira, 

impedindo a satisfação no organismo. É o caso de algum indivíduo que almeja uma 

promoção no seu trabalho e não consegue alcança-la até o final de sua vida 

profissional. 

 A compensação da necessidade: é quando a necessidade não é satisfeita, mas 

compensada através de um meio indireto ou alternativo. O ciclo é bloqueado por 

alguma barreira impeditiva e o indivíduo encontra um desvio ou substituto para 

aliviar a tensão ou reduzir a insatisfação. 

O conhecimento da necessidade humana é fundamental para a condução das 

pessoas e equipes de trabalho, no sentido de evitar frustações e de encaminhar 

soluções positivas para o alcance dos objetivos individuais. O gerenciamento de 
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pessoas precisa levar em conta todos os aspectos relacionadas com a motivação 

humana. 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nos resultados são descritos os dados obtidos na pesquisa. Pode ser 

apresentado na forma textual, em gráficos, tabelas e figuras.  

Antes de cada gráfico, tabela ou figura, é necessário apresentar um texto que 

destaque os principais resultados e sua análise. 

Os resultados obtidos pelo autor devem ser apresentados de forma clara e 

lógica, não devendo conter interpretações pessoais, mas respondendo aos objetivos 

propostos, descrevendo analiticamente os dados levantados, por uma exposição 

sobre o que foi observado e desenvolvido na pesquisa. 

A descrição pode ter o apoio de recursos estatísticos, tabelas e gráficos, 

elaborados no decorrer da tabulação dos dados. 

Os resultados podem estar divididos por tópicos com títulos logicamente 

formulados conforme os resultados obtidos.  

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No atual contexto das organizações privadas, com as constantes mudanças que 

vem ocorrendo e a competitividade no mercado, o ritmo de produção das empresas tem 

ganhado agilidade. Para enfrentar os desafios da nova era, as empresas precisaram criar 

estímulos que proporcionem motivação aos colaboradores, para que os mesmos possam 

alcançar os objetivos pessoais e os objetivos da empresa, afinal, para obter produtividade 

e lucro é necessário que a empresa desenvolva políticas públicas que favoreçam o 

colaborador como ser humano e não como um mero instrumento de produção. 

Sabe-se que dentro de uma organização para obter bons resultados é preciso ter 

planejamento estratégico e a frente deste propósito precisa haver um líder para articular 

os objetivos. Constatou-se através da presente pesquisa a fundamental importância do 

gestor dentro da empresa, para administrar de forma ética os diversos tipos de situações 

que ocorrem dentro do âmbito organizacional, pois competi ao mesmo a função de 
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manter-se atento sobre as necessidades de cada funcionário que compõe a sua equipe 

de trabalho, identificar as insatisfações com profissionalismo, propor soluções são 

aspectos que favorecem a relação gestor/colaborador. 

Conclui-se que para obter colaboradores motivados dispostos a contribuir e exercer 

suas atividades de maneira efetiva é necessário ter como linha de frente um gestor 

capacitado, pois estes trabalham sobre forte pressão, com prazos e metas, um gestor 

insatisfeito ou mal qualificado para o desempenho da sua atividade desestrutura toda 

equipe e coloca uma empresa a baixo. O líder motivador, antes de tudo é aquele que 

trabalha motivado que acredita na proposta da empresa que atua e no potencial dos seus 

colaboradores. Espera-se que a presente pesquisa contribua para o trabalho dos gestores 

e colaboradores de organizações privadas, a fim de perceber a importância da motivação 

para qualidade e o êxito profissional nas empresas. 
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