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RESUMO 

 

Este artigo discute a  motivação no trabalho, cujo foco, a partir de alguns teóricos, de 
que modo os administradores podem utilizar a  motivação humana  nas 
organizações. Os estudos sobre motivação relatam maneiras, de como o indivíduo 
pode despertar a produtividade dentro das organizações, e ainda, dos desempenhos 
motivacionais e como executam, despertando assim o interesse dos dirigentes das 
empresas. Sendo que através da motivação, causa o estímulo aos colaboradores 
das organizações, bem como de que forma empregar as recompensas seja ela 
monetária ou não.  Atender ao sonho de um colaborador é uma grande maneira de 
manter o individuo em sua respectiva função, e ainda promover a hierarquia de 
cargos, conforme as expectativas das organizações e do indivíduo. Sendo assim, é 
preciso haver uma grande importância de investir e observar planos motivacionais. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o século XX, diversos cientistas e estudiosos começaram a observar 

a motivação humana, verificando através da atenção dada a um trabalhador, e que 

posteriormente influenciaria em sua produtividade. Então se a motivação no trabalho 

no trabalho rendia bons frutos, tanto para o empregado quanto para o patrão, 

diversos estudiosos começaram a observar isso. 

As teorias e pensamentos contemporâneos vieram para agregar fatores 

importantes as teorias até então existentes, trazendo uma nova concepção de 

motivação para uma realidade enfrentada pelas organizações na atualidade, onde 

os gestores buscam manter sempre seus colaboradores satisfeitos. Bem como, na 

atenção redobrada com seus funcionários, buscando assim exercer suas funções 

com o rendimento esperado pela organização. 

Verifica-se que os ganhos com esses sistemas implantados com relação a 

planos motivacionais, as organizações após terem desenvolvido seu trabalho, com 

suas diversas maneiras e ferramentas, os funcionários tendem a demonstrar 

resultados, tanto para a sua vida, mas também para as organizações como um todo. 

Teóricos do comportamento humano definiram motivo como sendo "algo 

interno que leva o indivíduo a manter um comportamento orientado para um 

objetivo" e, alguns motivos, como a fome, a sede, o sexo, etc., são considerados não 

aprendidos; isto é, naturais da espécie. Apesar de serem independentes da 

aprendizagem para seu aparecimento, sabe-se que os motivos naturais podem ser 

influenciados por incentivos externos. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A presente pesquisa visa abordar a motivação no trabalho, destacando 

inicialmente um breve histórico, os aspectos motivacionais, suas teorias, os 

principais contribuintes e seus benefícios organizacionais. 

 

1. 1 MOTIVAÇÃO NO TRABALHO 

 

A identificação de um motivo auxilia na compreensão do comportamento 

humano. Também é necessário considerar que um comportamento motivado pode 



 

 
 

 
 

ser resultado de vários motivos atuando ao mesmo tempo. Assim, ao procurar 

desempenhar-se bem no exercício da profissão, um indivíduo pode estar motivado 

pela necessidade de dinheiro, de aprovação social, ou de auto realização.  

 

1.1.1 Conceito de Motivação 

 

A motivação é definida como a disposição de um indivíduo para fazer 

alguma coisa que ao mesmo tempo seria condicionada pela capacidade dessa ação 

trazer a satisfação de uma necessidade deste indivíduo. Esta necessidade seria uma 

deficiência física ou psicológica que torna certa ação atraente. Assim, as pessoas 

motivadas desempenham melhor suas tarefas do que as desmotivadas. A motivação 

é o resultado de forças que agem sobre uma pessoa levando-a a agir com 

determinado entusiasmo, e que estão relacionadas com as teorias motivacionais 

(Robbins, 2008). 

 

1.1.2 Breve Histórico e as Teorias Motivacionais 

 

Segundo Marras (2000), [...] as principais teorias a partir dos estudiosos, 

começa por Maslow, onde se tornou conhecido pela sua teoria de hierarquização 

das necessidades humanas, onde a motivação dos indivíduos, objetiva satisfazer 

certas necessidades [..] todas as pessoas tem necessidades, cada uma delas com 

peculiaridades e intensidades distintas. Isso faz com que elas sempre estejam 

tentando satisfazer essas necessidades. A motivação é a força motriz que alavanca 

as pessoas a buscarem a satisfação. Posteriormente, McGregor, complementa tais 

afirmações dizendo que essas necessidades encontram satisfação no próprio 

trabalho [...],e ainda suas teorias vierem para reforçar e instrumentalizar ainda mais 

a maneira de ver as pessoas na sociedade industrial, não somente como membros 

de grupos, mas como indivíduos. [...] Herzberg foi quem mais ressaltou a questão da 

importância da motivação no trabalho, afirmando que o maior fator motivacional para 

o homem encontra-se no interior do seu próprio trabalho, e podem causar satisfação 

ou insatisfação. [...] Para Skinner o trabalhador que experimenta o sucesso após 

assumir uma atitude tende a repetir aquela atitude, na espera de um novo sucesso. 

Este conceito é extremamente importante no mundo de trabalho como instrumento 



 

 
 

 
 

de gerenciamento, pois as pessoas têm necessidades e, em função disso, procuram 

satisfaze-las. [...] Já para Vromm e Rotter, a linha central de trabalho permeia a 

reflexão de que o comportamento humano é sempre orientado para resultados. As 

pessoas fazem suas tarefas esperando sempre em troca, que para eles é o valor da 

recompensa, e o que se espera como recompensa. 

 

1.1.3 Benefícios motivacionais 

 

 Quando o colaborador entra numa organização para trabalhar ou 

desempenhar determinada função, seu interesse imediato não é aumentar o lucro 

dessa entidade, mas sim de fazer, com que suas necessidades pessoais sejam 

obtidas. Se o colaborador não se adequar, ou seja, se ele perceber que a 

organização não almeja suas metas e objetivos, não satisfazendo suas expectativas, 

ele induz que não há uma relação de trocas, mas sim de uma exploração (Tamayo e 

Paschoal, 2016). 

Na mesma perspectiva, Marras, 2000, relata que as consequências para um 

colaborador de situar em relação ao nível da realização pessoal, da satisfação, do 

bem-estar e da autoestima, [...] está relacionado com empregados insatisfeitos. Eles 

não apresentam disposição para dedicar esforço, conhecimentos e habilidades 

pessoais no seu trabalho. Portanto é fundamental que a organização valorize, 

eficientemente, os seus empregados, se quiser manter um lugar de destaque no 

mercado altamente competitivo de hoje. 

De acordo com Chiavenatto, 1999, as pessoas trabalham nas organizações 

em interesse de expectativas e resultados. Estão dispostos a se dedicarem, medir 

esforços, preparados a mudanças, ao seu encargo, mas desde que isso lhe concede 

retorno significativo pelo trabalho. Entendemos isso como uma reciprocidade, onde 

que, na medida em que o colaborador produz resultados esperados, maior será o 

engajamento dos mesmos. Este é um fator importante para que as organizações 

projetem recompensas, a fim de aumentar o comprometimento e responsabilidade 

dos colaboradores nos negócios da organização. Valorizar com eficiência e eficácia, 

para que também a organização seja reconhecida como um mercado de trabalho 

competitivo da atualidade.  



 

 
 

 
 

“Ninguém trabalha de graça. Como parceiro da organização, cada 

funcionário está interessado em investir com trabalho, dedicação e esforço 

pessoal, com os seus conhecimentos e habilidades, desde que receba uma 

retribuição adequada. As organizações estão interessadas em investir em 

recompensas para as pessoas desde que delas possam receber 

contribuições ao alcance de seus objetivos” (ROBINS 2008). 

 

Complementando esse pensamento, Chiavenato (1999), afirma que o salário 

é uma contraprestação pelo trabalho de uma pessoa na organização. Onde o 

dinheiro, é um elemento simbólico, significa uma troca, algo intercambiável, que é o 

trabalho. Ele permite alcançar muitos objetivos finais desejados pelo individuo, o que  

proporciona o poder aquisitivos. Ele definirá o padrão de vida de cada pessoa e a 

satisfação da sua hierarquia de necessidades individuais, servindo também como 

indicador de prestígio e poder, que influência diretamente seus sentimentos de 

autoestima. Em suma, a remuneração afeta as pessoas sob o ponto de vista 

econômico, sociológico e psicológico. 

 

1.1.4 Plano Motivacional 

 

O empresário espera que seus funcionários trabalhem motivados e 

engajados, já que é indiscutível o impacto positivo disto no resultado corporativo. A 

motivação é gerada por um conjunto de fatores e, para elaborar este plano 

motivacional, Garbo, 2015, recomenda  observar alguns fatores fundamentais: 

 

1.1.4-1 Relacionamento interpessoal e clima  

Fazer com que no ambiente de trabalho, seja de clima corporativo, onde que 

cada colaborador deve se sentir presente e parte desta equipe, preservando e 

buscando a interação, o respeito, a cooperação e o foco em um único objetivo 

coletivo. Se relacionar com outros funcionários, nem sempre ocorre de forma 

desejada, uma vez que há certa competitividade entre eles, pois se não manipular 

ou estabelecer corretas metas, vai fazer com que esse ambiente de trabalho se 

torne um clima tenso.  

 

 



 

 
 

 
 

1.1.4-2 - Sistemas de remuneração 

Principal fator motivador segundo os colaboradores. Porém nem sempre isso 

garante motivação, mas apenas uma estabilidade financeira, onde que quanto maior 

a remuneração, melhor será o engajamento do colaborador. O sistema de 

remuneração tende a ser equilibrado, com salário proporcional ao nível de 

responsabilidade de cada função na empresa e as bonificações devem ser 

proporcionais aos resultados obtidos no período, ou seja, pela meritocracia. Saber 

estudar, quando distribuir prêmios ou reconhecimentos conforme categoria, faixa 

etária, até mesmo sexo. Oferecer vale alimentação, como sistema de remuneração, 

quando percebido a sua importância dentro de um planejamento estratégico. 

 

“A humanidade está fundamentada num sistema econômico em que o 

dinheiro é o instrumento de troca de serviços e bens. Neste sentido em 

grande parte das coisas da nossa vida e em especial no trabalho o dinheiro 

é um grande motivador para a ação. Ganhar dinheiro é um dos reforços 

mais eficazes da humanidade. Portanto, a grande maioria de nós trabalha 

para um retorno em dinheiro, e trabalhamos mais afincadamente quando 

perspectivamos um retorno maior, o que se quer na verdade não é ter 

dinheiro, mas sim o que esse dinheiro representa em benefícios que se 

pode fazer ou obter. O dinheiro é um ótimo reforço positivo, funcionando 

como um ótimo gatilho motivacional que estabelece uma ponte que dá 

acesso à experiência emocional” (Chiavenato, 1999). 

 

1.1.4-3 – Infraestrutura 

Deve ser relevado toda a infraestrutura da organização, e principalmente, a 

sala de trabalho e os equipamentos.  A pessoa deve se sentir bem e confortável em 

seu local de trabalho, de forma que se sinta segura. Elaborar planos de ordem 

mantida, manutenções, organização de materiais, reformas, sempre buscando um 

ambiente tranquilo, calmo e bonito. Isso deve se proceder, independentemente, do 

tipo e atuação de uma empresa, podendo ser uma fabrica indústria, escritório. 

 

1.1.4-4 - Metas e desafios 

Ao definir as metas, ter em mente que elas devem ser elaboradas e 

repassadas de clara, possíveis, tangíveis, a fim que se tornem desafios, pois o ser 

humano é movido pela necessidade de superação. Para que as metas sejam 



 

 
 

 
 

motivadoras, é essencial que os funcionários sintam-se desafiados por elas, e, 

consequentemente reconhecidos, seja ela através do quesito  remuneração, elogios 

e reconhecimentos em público.  

 

1.1.4-5 - Qualidade de vida 

Atender a determinadas demanda de trabalhadores, nem sempre significa 

gasto ou prejuízo.  Salas de descanso, área de lazer, equipamentos de massagem, 

e até mesmo algumas paradas durante a jornada de trabalho para fazer um 

alongamento. Tudo isso está relacionado ao fato da pessoa ter vida pessoal, 

momentos de dispersão da atividade profissional, pois, ela se desliga de certos 

problemas, estresse, tensão no trabalho, e afim de que após uma pausa para esses 

atributos, ela possa encara-los de forma clara e apresentar soluções imediatas. 

Fatores que devem ser encaminhados e um retorno desenvolvido de forma 

estratégica. 

 

1.1.5 Motivação Pessoal 

 

Para Bispo, 2010, é de suma importância lembrar que a motivação também 

parte de cada indivíduo e caso isso não ocorre, não adianta as organizações 

elaborar planos com benefícios atraentes, salários exagerados e desmerecedores, e 

oferecer programas de qualidade de vida. Todas essas ações parecerão inúteis e 

sem valor  e retorno algum, caso a própria pessoa não busque a automotivação. 

Portanto é de primordial importância a motivação pessoal. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

O objetivo da presente pesquisa tende a ser atendido e demonstrado 

resultado se aplicado e seguido. Nesse aspecto, segue abaixo um quadro explicativo  

(quadro 1), o qual destaca algumas sugestões, em fazer uma autocrítica sobre 

alguns pensamentos e hábitos. Buscar alternativas simples que podem ter grande 

influência na motivação pessoal, que podem ser adotadas diariamente, e que auxilia 

a qualquer pessoa a se sentir melhor, inclusive no ambiente de trabalho: 

 



 

 
 

 
 

Quadro 1: Sugestões de melhorias nos hábitos diários. 

1 
Não fazer uma contagem regressiva para enfrentar a jornada de trabalho dos 
dias seguinte. Imaginar momentos bons, como por exemplo, estar com família, 
amigos, cenas de comédia proporcionam satisfação e motivação. 

2 

Começa a jornada de ida ao trabalho. Horários desagradáveis, enfrentar um 
trânsito caótico, nem sempre estamos adeptos a isto. Portanto, ouvir uma 
musica fazer uma nova amizade sempre pode ajudar a descontrair e encarar 
melhor seu dia de trabalho.  

3 

A correria do dia a dia faz com que a maioria das pessoas sinta-se no 
automático. Isso faz com que se faça o mesmo trajeto para a ida ao trabalho e 
que se transforme em algo chato. Uma vez ou outra, faça um trajeto diferente, 
sua visão sobre a vida poderá mudar, uma vez que vai ser outras paisagens, 
cenas, objetos, crianças, podendo também tornar mais agradável os dias. 

4 
A remuneração lhe garante a sua sobrevivência. Encarre isso como recebe por 
aquilo que faz, então, tem seu valor.  

5 

Apesar da correria, tensão, da pressão imposta pela empresa, aproveite os 
momentos de descontração para conversar com colegas de trabalhos sobre 
assuntos externos, como os sonhos, as necessidades específicas e que fazem 
parte da sua vida 

6 
Tomar iniciativa própria de resolver leves empecilhos, quando for de seu 
alcance. 

7 Procurar energias positivas, não sendo pessimista e evitando lamentos. 

8 

Manter-se atualizado sobre sua profissão, do que ocorre na sua área, sendo 
ela em forma de regras, leis, mudanças. Quem busca informações e está em 
constante processo de evolução aumenta suas chances de empregabilidade 
em um mercado de trabalho cada vez mais exigente. 

9 
As dificuldades, os desafios sempre irão existir independentes da área de 
atuação. Encarrar isso com garra e não como receio.  

Fonte: Bispo, 2010. 

 

Existem alguns critérios importantes, que são encontrados dentro das 

organizações, e que contribuem para o desempenho do seu trabalho, podendo 

aumentar a sua motivação. Com base nisso, Fernandes, 2016, descreve itens 

motivacionais para o trabalhador, que são descritos abaixo (ver quadro 2): 

 

 

 



 

 
 

 
 

Quadro 2: Itens motivacionais. 

1 
A identidade das tarefas:  Elaborar uma lista do que tem feito dos seus 
atributos, atividades, tarefas que completou. Ainda coloque em local visível 
para manter-se motivado.  

2 
O significado das tarefas: é saber o que o colaborador esta realizando, e que 
faz a diferença para algumas pessoas, seja para clientes, empresa e até 
mesmo para os parceiros do negócio. 

3 
Variedade das habilidades: estimular a criatividade, a fim de mudar nossa 
rotina de execução de tarefa, mas que o objetivo seja alcançado da mesma 
maneira e prazo. É uma forma de recarregar a motivação.  

4 

Feedback: determinado como um dos fatores mais motivadores sobre o 
trabalho. Pode ser positivo ou negativo, dependendo do ponto de vista de 
ambos, mas sempre com a intenção de aprimoramento e melhoria. Além de 
servir como impulso e inflar o ego quando se faz um bom trabalho, ele 
aprimora as habilidades ainda mais, servindo como uma diferença que o 
trabalho está causando.  

5 
Autonomia: usar a liberdade para elaborar as coisas de maneira diferente. 
Fugir do convencional e dos padrões, e auxilia a se tornar mais criativo. 

Fonte: Fernandes, 2016. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todas as organizações esperam que seus colaboradores, exerçam suas 

funções motivadas, felizes, engajados, a fim de atingir os suas realizações pessoais, 

mas, contudo almejar os objetivos da empresa, seja ele no desempenho individual 

ou no coletivo, para atingir ao máximo de eficácia, buscando  a  produtividade, pois é 

umas das maneiras de se atingir os resultados esperados. 

Assim, cresce a cada dia os estudos sobre motivação no trabalho, fazendo 

despertar o interesse das instituições, pois quanto mais as organizações elaborarem 

e seguirem planos motivacionais, mais fácil será para os subordinados atingirem 

suas metas, expectativas e vice versa. Pessoas motivadas por realizações são 

orientadas para realizar tarefas, elas procuram continuadamente a excelência, 

apreciam desafios significativos e satisfazem-se ao completá-los. Determinam metas 

realistas e monitoram seu progresso em direção a elas. 
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