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MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL 

INTRODUÇÃO 

A pirâmide de necessidades de Maslow, é uma divisão hierárquica proposta por Abraham Maslow, em que as 

necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das de nível mais alto. Cada um tem de “escalar” 

as 5 etapas para atingir a sua auto realização. 

CONCLUSÃO 

 

Para o individuo se motivar deve-se procurar o 

estímulo, que por sua vez venha a despertar a 

motivação interior, conforme pesquisa de campo 

efetuada ela gera um elo com a organização de 

forma ao rendimento do colaborador aumentar. 

Necessidades Fisiológicas: São relacionadas às 

necessidades do organismo, e são a principal 

prioridade do ser humano. Entre elas estão respirar 

e se alimentar. Sem estas necessidades supridas, 

as pessoas sentirão dor e desconforto e ficarão 

doentes. 

 

Necessidades de Segurança: Envolve a 

estabilidade básica que o ser humano deseja ter. 

Por exemplo, segurança física (contra a violência), 

segurança de recursos financeiros, segurança da 

família e de saúde. 

 

Necessidades Sociais: Com as duas primeiras 

categorias supridas, passa-se a ter necessidades 

relacionadas à atividade social, como amizades, 

aceitação social, suporte familiar e amor. 

 

Necessidades de Status e Estima: Todos gostam 

de ser respeitados e bem vistos. Este é o passo 

seguinte na hierarquia de necessidades: ser 

reconhecido como uma pessoa competente e 

respeitada. Em alguns casos leva a exageros como 

arrogância e complexo de superioridade. 

 

Necessidade de Auto Realização: É uma 

necessidade instintiva do ser humano. Todos 

gostam de sentir que estão fazendo o melhor com 

suas habilidades e superando desafios. As pessoas 

neste nível de necessidades gostam de resolver 

problemas, possuem um senso de moralidade e 

gostam de ajudar aos outros. Suprir esta 

necessidade equivale a atingir o mais alto potencial 

da pessoa. 
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Figura 1: Pirâmide de Maslow  / Auto realização. 


