
0 

 

 

 

JOSÉ JÚLIO DOS SANTOS SILVA 

 

 

 

 

 

 

FATORES DE MOTIVAÇÃO NO TRABALHO 
 

 

 

 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em Gestão 

Estratégica de Empresas, Pós-Graduação lato 

sensu, Nível de Especialização, do Programa 

FGV Management da Fundação Getulio 

Vargas, como pré-requisito para a obtenção do 

Titulo de Especialista.  

 

 

 

  José Carlos Franco de Abreu Filho 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

 

 

Theodomiro S. M. Delpim 

Orientador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londrina - Pr 

2018 



1 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 

 

 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso 

Título Fatores de Motivação no Trabalho 

elaborado por José Júlio dos Santos Silva e aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito 

como pré-requisito para a obtenção do certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu 

MBA em Gestão Estratégica de Empresas, Nível de Especialização, do Programa FGV 

Management.  

 

 

Data da Aprovação: Londrina, 14 de junho de 2018 

 

 

José Carlos Franco de Abreu Filho 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Theodomiro S. M. Delpim 

Orientador 

 



2 

 

  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

O aluno José Júlio dos Santos Silva, abaixo assinado, do curso de MBA em Gestão 

Estratégica de Empresas, Turma GEE-Londrina (1/2016), do Programa FGV Management, 

realizado nas dependências da instituição conveniada ISAE, no período de 15/07/2016 a 

15/04/2018, declara que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Fatores de 

Motivação no Trabalho é autêntico e original. 

 

 

 
 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha esposa  

Raquel Padilha Etgeton e as minhas 

filhas Isabela Etgeton Silva e Lívia 

Etgeton Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo descrever sobre a motivação organizacional nas 

organizações. Para tal pesquisa, a metodologia aplicada inicialmente foi a pesquisa 

bibliográfica em livros e artigos científicos. O trabalho descreveu sobre o que é motivação, 

qual é a sua importância para todos os colaboradores envolvidos, como ocorre a motivação e 

como motivar pessoas. Estes e outros assuntos  foram abordados com o objetivo de identificar 

como pode ser remodelado o clima organizacional dentro de uma organização. Concluiu-se 

que este presente trabalho conseguiu identificar que um colaborador motivado é capaz de 

superar os objetivos traçados pela a empresa e também trazer ideias, sugestões e até mesmo 

projetos para colaborar com os objetivos da empresa. a motivação aponta os motivos que 

levam a determinado comportamento e que pode ser considerado como energia ou força que 

podem gerar diferentes comportamentos das pessoas e desempenham três pontos primordiais, 

Direção, Intensidade e a Permanência. Como proposta sugerida, é interessante que o 

proprietário ou gerente de empresas ou organizações façam cursos sobre Endomarketing e 

Motivação Empresarial. 

 

Palavras Chave: : Motivação. Liderança. Clima Organizacional. Colaborador. 
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ABSTRACT 

This paper aimed to describe organizational motivation in organizations. For this research, the 

methodology applied initially was the bibliographical research in books and scientific articles. 

The work described what motivation is, how important it is to all the employees involved, 

how motivation occurs, and how to motivate people. These and other issues were addressed in 

order to identify how the organizational climate within an organization can be remodeled. It 

was concluded that this present work was able to identify that a motivated collaborator is able 

to surpass the objectives traced by the company and also to bring ideas, suggestions and even 

projects to collaborate with the objectives of the company. the motivation points out the 

motives that lead to a certain behavior and that can be considered as energy or force that can 

generate different behaviors of the people and play three primordial points, Direction, 

Intensity and Permanence. As suggested proposal, it is interesting that the owner or manager 

of companies or organizations take courses on Endomarketing and Business Motivation .. 

 

Keywords: Motivation. Leadership. Organizational Climate. Collaborator. 

 

 

 



6 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 7 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ....................................................................................... 9 

2.1 Administração de Recursos Humanos ............................................................................ 9 

2.2 A Transformação da Área de Recursos Humanos ........................................................ 10 

2.3 Gestão de Pessoas ......................................................................................................... 12 

2.3.1 Nova gestão de pessoas ................................................................................................ 13 

2.4 Avaliação de Desempenho ........................................................................................... 15 

2.5 Clima Organizacional ................................................................................................... 16 

2.6 Motivação ..................................................................................................................... 17 

2.6.1 Teorias motivacionais ................................................................................................... 19 

2.6.1.1 Teoria de Maslow ....................................................................................................... 19 

2.6.1.2 Teoria ERC (Alderfer)................................................................................................ 21 

2.6.1.3 A Teoria X e a Teoria Y de McGregor ...................................................................... 21 

2.6.1.4 A Teoria de Herzberg ................................................................................................. 22 

2.6.2 A Teoria de Skinner .................................................................................................... 24 

2.6.3 A Teoria de Vromm e Rotter ..................................................................................... 25 

2.6.4 A Teoria dos Fatores Higiênicos e Motivadores ...................................................... 25 

2.6.5 Teoria da Expectativa ................................................................................................. 25 

2.6.6 Teoria de Necessidades de McClelland ..................................................................... 26 

2.6.7 Teoria do Reforço ....................................................................................................... 26 

2.6.8 Teoria da Avaliação Cognitiva .................................................................................. 26 

2.6.9 Teoria ERG ................................................................................................................. 27 

2.6.10 Teoria do Planejamento do Trabalho ....................................................................... 27 

2.6.11 Teoria da Equidade .................................................................................................... 28 

2.6.12 Teoria da Motivação para Caminho-Meta ............................................................... 28 

2.6.12.1 Teoria sobre Estabelecimento de Meta ...................................................................... 29 

2.6.12.2 Teoria da Comparação Social ..................................................................................... 29 

2.6.13 Teoria Fixação dos Objetivos .................................................................................... 29 

2.6.13.1 As Atitudes dos empregados e seus efeitos ................................................................ 30 

3. METODOLOGIA ....................................................................................................... 31 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ................................................................ 32 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................................................................... 34 

6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES .................................................................... 36 

7. CONCLUSÕES ........................................................................................................... 37 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 38 



7 
 

1.  INTRODUÇÃO  

O tema deste estudo refere-se sobre como colaboradores quando motivados e 

satisfeitos em suas atividades laborais, acabam contribuindo de forma direta na produtividade 

da organização. 

Em meio a tantas inovações tecnológicas disponíveis no mercado e o mundo dos 

negócios cada vez mais globalizado e intensamente competitivo, o fator humano se torna 

indispensável para a realização de várias tarefas dentro das organizações e, diferentemente das 

máquinas que produzem de forma automática, o fator humano é que faz a diferença, por essa 

razão há necessidade da busca do ponto de equilíbrio entre empresas e colaboradores para que 

dêem o melhor de si. Então, saber o que afeta o colaborador para que seu desempenho seja 

ótima, boa ou baixa é de vital importância (VERGARA, 2009). 

Apesar de várias alterações nas organizações, à motivação surge como sendo um 

importante alicerce para o eficiente modelo de gestão de pessoas. Nas primícias do trabalho, o 

empregado era tido como custo para as empresas (VERGARA, 2009), tratado apenas como 

integrante dos meios necessários para obtenção dos lucros. Com o passar do tempo, isso 

mudou de forma positiva, apoiado por várias teorias que apareceram para tratar do fator 

humano e de sua relação de trabalho. 

A motivação é algo imensurável, na realidade complicado de ser medida com 

exatidão, tem sido preocupação de entendimento dos gestores. O ser humano é considerado 

multíplice, mas não é impossível gerenciá-lo e fica sobre a responsabilidade dos gestores em 

focá-lo para a empresa, incentivá-lo e dar oportunidade para que o funcionário sinta-se parte 

importante do meio ao qual faz parte. 

De acordo com Bergamini (1997), se o inicio deste século, o objetivo era desvendar o 

que se deveria fazer para motivar as pessoas, mas recentemente essa preocupação se altera. 

Percebe-se que cada individuo já trás, dentro de si, suas próprias motivações.  

O problema questionado foi se colaboradores desmotivados e insatisfeitos acabam 

influenciado de maneira direta na dinâmica e produtividade da organização? E de que maneira 

isso pode acontecer? 

O objetivo principal foi descrever como os fatores motivacionais dos colaboradores 

influenciam na dinâmica e produtividade das organizações. E os objetivos específicos  foram: 

a)   Identificar os fatores que levam os colaboradores a se sentirem mais motivados nas 
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empresas; b) compreender quais são os fatores que acabam desmotivando-os nas organizações 

e c) Definir como os fatores motivacionais interferem na produtividade das empresas.  

O trabalho justifica-se, pois diante de uma realidade que as organizações estão 

passando por muitas mudanças, se faz necessário que as empresas mantenham seus 

funcionários motivados. Este trabalho tem grande importância por se tratar de uma potencial 

ferramenta para auxiliar na gestão da equipe de trabalho nas organizações. Entender os fatores 

de motivação e desmotivação de uma equipe servirá para potencializar ainda mais o 

engajamento da equipe com as metas e resultados das organizações. 

A motivação de uma pessoa expressa o estado interior na qual ela se encontra e ajuda a 

determinar a forma que ela irá se comportar para buscar algum objetivo. A motivação 

empresarial se torna o grande desafio das empresas no cenário corporativo.  

A metodologia é de grande relevância numa pesquisa científica, uma vez que é uma 

etapa preponderante para se alcançar os objetivos propostos. De acordo com Silva (2005), os 

resultados valem o que o método vale. Por esse motivo, os procedimentos metodológicos 

devem ser bem elaborados e se relacionar com o que se deseja pesquisar, apresentando-se de 

forma clara e com muita coesão, ou seja, articulação entre os temas abordados. 

Dessa forma, a metodologia refere-se ao uso de instrumentos que servem para captar 

dados da realidade, determinando as formas que serão utilizadas para reunir os dados 

necessários para a consecução do trabalho. 

Para realização deste estudo foi utilizado para a construção do referencial teórico 

relacionado ao tema, a pesquisa bibliográfica utilizando fontes secundárias, sendo, livros, 

revistas, monografias e outros documentos bibliográficos, além de materiais recolhidos junto 

a artigos da internet.  



9 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Administração de Recursos Humanos 

A Administração de recursos humanos pode ser compreendida por uma série de 

decisões integradas conforme explica Milkovich (2000), estas decisões influenciam 

diretamente no desempenho dos funcionários dentro de uma organização. É essencial que as 

empresas atuem com bastante atenção na administração destes recursos de RH, pois a 

tendência é que de importem somente o produto ou o cliente, esquecendo muitas vezes de 

quem executa e leva a imagem da empresa no mercado. Para o autor os recursos humanos 

trazem o brilho da criatividade para a empresa. Analisando o cenário econômico fica evidente 

a necessidade que as empresas têm de uma mão de obra engajada, criativa e participativa na 

excelência e melhoria dos processos e produtos de uma empresa.  

A importância da Administração de recursos humanos, tem passado por uma série de 

quebra de paradigmas, conforme explica Marras (2000). A ARH não está somente ligada a 

processos operacionais, como antigamente. No cenário atual ela tem o papel de gerir o capital 

intelectual das pessoas, desenvolver e traçar planos para que os colaboradores se sintam 

participantes da missão de uma organização.  

Essa gestão recursos humanos deve ser integrada conforme defende Milkovich (2000). 

As decisões de programas de incentivos, por exemplo, não pode sufocar o desejo de posições 

de liderança dentro da organização, analisando o retorno financeiro, como por exemplo, um 

funcionário que realizando horas extras tem seu salário igual ou maior que seu superior. As 

decisões dentro da gestão de recursos humanos devem estar ajustadas de forma que se 

mantenha alinhadas as premissas de desenvolvimento das pessoas.  

Sobre o desenvolvimento das pessoas dentro da organização Marras (2000), entende 

que este desenvolvimento é vital tanto para as empresas quanto para os funcionários. 

Analisando pelo lado do funcionário, a iniciativa se desenvolver gera empregabilidade, 

surgindo como uma possível ameaça para a empresa em perder o profissional. Se analisar pelo 

ponto de vista da empresa, fica este desenvolvimento pessoal, gera uma otimização e 

qualificação do capital humano.  
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2.2 A Transformação da Área de Recursos Humanos 

A área de recursos humanos passou e vem passando por grande transformação. Esta 

área tinha a incumbência de contratar, selecionar e estava bastante envolvida somente com 

processos administrativos, ficando longe de olhar por outro prisma o capital humano, aponta 

Ribeiro (2006). 

Segundo Gil (2001), desde meados dos anos 80 as mudanças na economia mundial e o 

aumento da competição trouxeram e necessidade de adequação da empresa para o 

atendimento da responsabilidade social no processo de valorização da pessoa 

independentemente das condições físicas. 

 Aborda o autor que a partir da década de 90, a área de recursos humanos passa a tratar 

as pessoas como parceiros, fornecedoras de conhecimentos e habilidades, reforçando a idéia 

da humanização das organizações e da valorização do capital humano. 

Para Chiavenato (2004) as etapas evolutivas da Gestão de Pessoas são três, relações 

industriais, administração de recursos humanos (RH) e gestão de pessoas. 

Nas relações industriais a forma de trabalho era totalmente centralizada no orgão de 

R.H. As principais atividades eram: admissão, demissão, controle de frequencia, legislação 

trabalhista, disciplina, relações sindicais, ordem. A missão era vigilância, coerção, coação, 

punições, confinamento social das pessoas. 

Na administração de R.H. existia responsabilidades de linha e função de staff, as 

atividades principais eram recrutamento, seleção, treinamento, administração de salários, 

benefícios, higiene e segurança, relações sindicais. Sua missão era atrair e manter os melhores 

funcionários. 

Na gestão de pessoas há a descentralização rumo aos gerente e às suas equipes. Os 

gerentes e suas equipes podem escolher: treinar, liderar, motivar, avaliar e recompensar seus 

participantes. A missão da área é criar a melhor empresa e a melhor qualidade de trabalho. 

Neste contexto o desafio da área de gestão de pessoas é integrar as organizações e as 

pessoas numa única direção: a que produza os melhores resultados empresariais e que ao 

mesmo tempo satisfaça aos anseios de crescimento e valorização, tanto profissional, quanto 

humana, de cada indivíduo. Esse objetivo conduz a uma nova formulação do papel de 

recursos humanos, agora reconhecido como estratégico paras as empresas.  
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Chiavenato (2004) destaca que na era da Informação, lidar com as pessoas deixou de 

ser um problema e passou a ser solução, tornando-se vantagem competitiva para as 

organizações bem-sucedidas. 

Fica a cargo do gestor de pessoas decidir integrando as relações de emprego que 

influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações. 

Carvalho (2000) aborda a evolução das responsabilidades da área de Recursos 

Humanos: 

No início, a sua atuação restringia-se ao estabelecimento, aplicação e controle de 

normas e procedimentos. Na evolução que se verificaria, a área de Recursos 

Humanos se voltaria também para a  criação do clima positivo no ambiente e ao 

desenvolvimento de pessoas, estudando e atuando no campo da motivação e dos 

objetivos e políticas. 

 

Atualmente tem-se a gestão de pessoas não apenas como uma função de apoio dentro 

das organizações, mas como uma atividade fundamental na estratégia da empresa. Porter 

(1989, p.39) trata da importância competitiva da área de recursos humanos. 

Conforme Becker et. al. (2001) os gestores de pessoas precisam aprender a atuar como 

parceiros estratégicos da organização não apenas para justificar sua presença, mas como 

forma de sobrevivência da empresa como um todo, além de poder significar o desperdício de 

potenciais imprescindíveis. Os autores destacam ainda que com a preocupação correta e boas 

ferramentas de mensuração, a função de RH pode significar a diferença entre acompanhar a 

concorrência e ser líder. 

Este envolvimento do RH na empresa de forma estratégica é apresentado pelo quadro 

número 1 que mostrará o posicionamento esperado na gestão de pessoas: 
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Quadro 1 – Definição dos papéis de RH 

Papel de RH Resultado Característica principal  Atividade 

Administração de 

estratégias de recursos 

humanos 

Execução da estratégia Parceiro estratégico para 

ajudar a alcançar 

objetivos organizacionais 

Ajuste das estratégias de 

RH à estratégia 

empresarial; diagnóstico 

organizacional para 

detectar forças e 

fraquezas da organização.  

Administração da infra-

estrutura da empresa 

Construção de uma infra-

estrutura eficiente 

Especialista 

administrativo para 

reduzir custos e aumentar 

valor 

Reengenharia dos 

processos da organização; 

serviços em comum para 

melhoria contínua. 

Administração da 

contribuição dos 

funcionários 

Aumento do envolvimento 

e capacidade dos 

funcionários 

Defensor dos funcionários 

para treinar e incentivar 

as pessoas 

Ouvir e responder aos 

funcionários; prover 

recursos aos funcionários 

para incentivar 

contribuições. 

Administração da 

transformação e da 

mudança 

Criação de uma 

organização renovada 

Agente de mudança e 

inovação para melhorar a 

capacidade de mudar 

Gerir a transformação e a 

mudança; assegurar 

capacidade para mudança 

e identificação e solução 

de problemas. 

Fonte: Chiavenato (2004) 

 

Este novo perfil de Gestão de Pessoas, traz também um destaque, os profissionais que 

ocupam cargos de gerente ou líder. Em consequência desse avanço, principalmente 

tecnológico, eles tiveram que aperfeiçoar suas habilidades com relação às pessoas envolvidas 

no processo, pois não cuidam apenas da parte técnica, mas também, e poderia dizer que 

principalmente, da parte humana.  

O gestor é particularmente imprescindível ao desenvolvimento e ao crescimento da 

atividade de formação profissional. Sua ação é tão importante que ele não pode ser substituído 

por outros meios tecnológicos ou sócias.(RIBEIRO, 2006, p.37).   

2.3 Gestão de Pessoas 

Podemos entender por gestão de pessoas como uma gestão fundamental sobre o 

principal capital de uma empresa, que são as pessoas. Elas são responsáveis por executar e 

tomar decisões, imprimindo a imagem da empresa. Tem sentimentos e são influenciadoras. A 

Gestão de Pessoas é a engrenagem que impulsiona as empresas a terem êxito ou não em seus 

resultados. 

É responsabilidade da gestão de pessoas, agregar, selecionar, reter e desenvolver 

pessoas, conforme explica Chiavenato (2010). A execução destas atividades é realizada por 

especialistas e gestores. O resultado desta gestão segundo ele é de gerar competências e 

competitividade à organização. Para Gil (2006) a gestão de pessoas faz com que as empresas 
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procurem tratar os funcionários como parceiros, incluindo os funcionários nas decisões da 

empresa. Ele afirma que a gestão de pessoas também busca identificar o talento de cada 

colaborador incentivando ao desenvolvimento pessoal. Afirma as empresas precisam entender 

o profissional como uma fonte de ideias e que existe um potencial muito grande a ser 

trabalhado em cada pessoa,  

Conforme Ribeiro (2006), muitas empresas deixaram de crescer por não ter se 

preocupado com o capital intelectual e em possuir funcionários motivados e com ideias de 

melhorias. É possível identificar que empresas que dão abertura para seus funcionários e se 

preocupam em ouvir e reconhecer boas ideias possuem grande diferenciação quanto a 

inovações. As empresas devem trabalhar a habilidades e competências de seus funcionários, 

pois assim conseguem incentivar e reconhecer o principal ativo da empresa que é o capital 

intelectual. 

Analisando o modelo da gestão de pessoas, entende-se que as pessoas necessitam ser 

tratadas como matéria-prima nas atividades das empresas. Para Gil (2006) as pessoas 

necessitam serem administradas e entendidas como peça fundamental no processo de 

crescimento de uma empresa. Ele defende que as pessoas sustentam ou não a imagem de uma 

empresa. Analisando os fundamentos do autor, percebe-se que para que uma empresa o atinja 

o sucesso em seu produto, deve primeiramente cuidar das pessoas, pois são elas responsáveis 

e estão diretamente ligadas em toda a cadeia produtiva até a venda de um produto ou serviço.  

As empresas necessitam entender que lidar com pessoas deixou de ser um problema e 

passou a ser a solução para as organizações, segundo Chiavenato (2010). Deixou de ser um 

desafio e passou a ser a vantagem competitiva para as organizações bem sucedidas. Sendo 

assim, as pessoas que antes eram consideradas agentes passivas dentro de uma determinada 

empresa, agora são agentes ativos, ou seja, são estas que ajudam na administração geral, de 

forma organizacional e principalmente intelectual. Cumprem suas atividades e alcançam 

resultados. 

2.3.1 Nova gestão de pessoas   

As mudanças que estão acontecendo na área de RH são contínuas, os profissionais 

desta área estão tendo que desempenhar papéis operacionais e estratégicos.  

Em outros termos, para que a área de RH possa adicionar valor à organização, 

Chiavenato (2010) aborda que ela deve desempenhar papéis cada vez mais múltiplos e 
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complexos.  

A empresa hoje precisa que seu colaborador jogue nos dois times, de forma ilustrativa 

seria isso, ou seja, desempenhe um papel excelente trazendo um resultado positivo para a 

empresa e ao mesmo tempo, que também se enquadre no que diz respeito aos seus direitos 

como colaborador, juridicamente falando, defende Gil (2001). 

Introduzir sistemas integrados de gestão, planejar estratégias para ampliar 

competências e ganhar mercados são itens que compõem a fórmula usada para mudar essa 

situação. Ribeiro (2006) explica que o fator humano é uma das principais razões pelas quais a 

implementação de mudanças falha em alcançar seus objetivos e benefícios potenciais.  

Este novo processo de Gestão de Pessoas é a consequência de uma forte globalização e 

avanços tecnológicos,segundo Chiavenato (2010), o mercado de trabalho vem exigindo um 

perfil mais avançado no âmbito empresarial e isso tem se refletido grandemente em situações 

de desenvolvimento pessoal também, ou seja, mesmo não estando vinculados a uma 

determinada empresa ou qualquer outra função comercial, se busca adquirir conhecimento, 

seja lá qual for o assunto. 

Para Dutra (2002) o novo modelo de gestão de pessoas tem se torna realidade e 

necessário, pois o modelo antigo tem sua bases formadas na administração científica, em que 

as pessoas são vistas como responsáveis por uma ou mais funções. Em consequência disso a 

avaliação do desempenho de determinado funcionário pode ter diversas distorções, como 

exemplo conflito dentro de uma empresa entre o que é estimulado pela remuneração fixa e o 

que é estimulado pela variável.  

Qualidade de produtos e serviços, excelência no atendimento, cumprimento de prazos, 

facilidade nas trocas são fatores que podem alçar uma empresa ao ápice – ou destruí-la. 

Chiavenato (2010) defende que em decorrência destas situações, se observa que as pessoas 

envolvidas em cada um desses processos se deparam com a mais alta competitividade e 

precisam administrar tudo isso para que possam desempenhar um bom trabalho, seja ele em 

que área for. Explica que a ênfase no cliente, a informação rápida, a competitividade, entre 

outros fatores para um resultado positivo traz, consequentemente, um desgaste gigantesco 

para o profissional, sendo necessário que se avalie também o bem estar destes, pois é 

inevitável que sejam exigidos nesta Era da Informação tal como máquinas que recebem o 

comando e tem que apresentar resultados.  
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2.4 Avaliação de Desempenho 

A avaliação de desempenho é uma importante etapa do treinаmento e 

desenvolvimento, pois é nela que a organização poderá avaliar o real benefício do mesmo e 

implementаr melhorias voltadas às necessidades dos colaboradores. 

Conforme Nigro (1966 apud LIMA, 2008, p. 121), "o treinаmento representa uma 

necessidade contínua, tal como a educação que, na realidade nunca terminа" e o propósito é 

dar estimulo ao indivíduo para que o mesmo se esforce ao máximo, melhorаndo seu 

rendimento. 

Desta forma, Ratto (2008) explica que todo profissional necessita ter conhecimento de 

como está seu desempenho e em que аspectos precisa melhorar, bem como se atende ou 

supera as expectativas da organização e de seus gerentes. Sem essаs informações, o 

colaborador fica sem uma referência para que possa corrigir suas deficiênciаs e começa a 

contar apenas com sua própria avaliação e indicações difusas, como umа crítica ali e um 

elogio aqui, para ter uma vaga noção de como está suа performance.  

Desta forma, а empresa que consegue tabular de forma clara a аvaliação dos 

colaboradores, pode dizer que tem um vаlioso instrumento de análise para a gestão de RH, 

podendo intervir de formа mais efetiva em suas políticas de recursos humanos, comerciаis e 

de operações. O mapeamento dos pontos fortes e a desenvolver dos empregаdos indica as 

necessidades com respeito aos recrutamentos e seleções, treinаmentos, motivação, estilo de 

gestão, remuneração, qualidade da comunicação internа assim como o próprio ambiente de 

trabalho. 

Vale lembrar que é preciso muito cuidado na implantação de processos formais de 

avaliação. Pela sua importância em relação ao futuro de cada um dentro da empresa, 

podem surgir focos de tensão e insegurança entre os funcionários, num primeiro 

momento. Somente com uma divulgação detalhada do programa, sua implantação 

gradual e muita abertura para esclarecer dúvidas e eliminar resistências, será 

possível contornar dificuldades e obter todos os benefícios do programa. (RATTO, 

2008, p. 269) 

O propósito de se avaliar um programa de treinamento é determinar suа eficácia. 

Segundo Kirkpatrick (2010), quando é realizada uma avaliação, pode-se esperar que os 

resultаdos sejam gratificantes e positivos, tanto para os organizadores do programa como para 

os diretores, que poderá tomаr decisões embasado na própria avaliação do programa. 

Consequentemente, e necessário dedicar muita atenção e plаnejamento a este programa, para 

garantir que ele terá a eficácia necessária. 
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2.5 CLIMA ORGANIZACIONAL 

Pode ser definir clima organizacional como sendo o reflexo do estado de ânimo ou do 

grau de satisfação dos funcionários de uma empresa, num dado momento, conceitua Luz 

(2003), ele explica também que o clima organizacional pode ser a atmosfera psicológica que 

envolve num dado momento, a relação entre a empresa e seus funcionários. Para Luz (2003) o 

clima organizacional em uma organização é algo complexo de ser analisado, pois ele se 

apresenta de forma subjetiva e difícil para os gestores compreenderem. 

Segundo Chiavenato (2000, p. 94), clima organizacional é: 

Os seres humanos estão continuamente engajados no ajustamento a uma variedade de 

situações, no sentido de satisfazer suas necessidades e manter um equilíbrio 

emocional. Isto pode ser definido como um estado de ajustamento. Tal ajustamento 

não se refere somente à satisfação das necessidades fisiológicas e de segurança, mas 

também a satisfação das necessidades de pertencer a um grupo social de estima, e de 

auto-realização. É a frustração das necessidades que causa muitos dos problemas de 

ajustamento. 

 

Segundo Chiavenato (2006), complementa que o clima organizacional, está fortemente 

ligado com o nível de motivação dos participantes. Quando ocorre em determinado grupo um 

alto nível de motivação entre os participantes, o clima organizacional intensifica e resultam 

em satisfação, interesse e colaboração. Porém quando o nível de motivação é reduzido entre 

os participantes, seja por frustração ou objeção contra a satisfação das necessidades, o clima 

organizacional tende a ser ruim.  

Considerando as palavras de Chiavenato:  

O termo clima organizacional refere-se especificamente às propriedades 

motivacionais do ambiente organizacional, ou seja, aqueles aspectos do ambiente 

que levam a provocação de diferentes espécies de motivação: é o sumário do padrão 

total de experiências e valores de incentivos que existem em dado conjunto 

organizacional. (CHIAVENATO, 2006, p. 125). 

 

As pessoas são o principal patrimônio de uma organização. Devido a esta grande 

importância encontrada nas pessoas, há a necessidade de as empresas estarem atentas quanto 

ao que os funcionários pensam. Segundo Chiavenato (1999), as pessoas tem sido o diferencial 

pela excelência de empresas de sucesso.   

Para Chiavenato (2009), o clima tem forte relação com a motivação, que envolve os 

participantes de uma organização. Segundo o autor em um ambiente que tenha motivação há 
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satisfação dos funcionários, alegria e integração entre as partes. Quando falta motivação o 

clima organizacional sofre e fica ruim existindo desinteressem, estresse e falta de 

colaboração. 

Ribeiro (1996) diverge de Chiavenato e afirma que o clima organizacional dentro de 

uma organização não está relacionado somente com a motivação, mas sim com a cultura, 

Segundo Ribeiro (2006) a cultura de uma empresa pode sim interferir na motivação dos 

funcionários. Uma empresa com a cultura forte pode definir o clima de uma empresa. 

Conforme Luz (2003), independente dos diversos conceitos que possuem para clima 

organizacional, três palavras que aparecem na tese de diversos autores são: satisfação, 

percepção e cultura. 

A satisfação é o termo mais usado em diversos conceitos de autores. Levam a analisar 

que o clima tem relação com a satisfação dos indivíduos que fazem parte de uma empresa. A 

Percepção refere-se a visão que as pessoas possuem sobre a empresa. Ela revela se os 

colaboradores veem a empresa de forma negativa, acredita-se que o clima será ruim. Caso os 

colaboradores veem a empresa de forma positiva a tendência é de uma clima bom na 

organização. 

Luz (2003), ainda afirma que fatores como moradia, lazer, bem-estar, família, podem 

mudar totalmente o clima interno de uma empresa., assim como a cultura organizacional, 

porque para ele clima e cultura são complementares. 

Outra relação entre clima e cultura é que clima é um fenômeno temporal. Refere-se ao 

estado de ânimo dos funcionários de uma organização, num dado momento. Já a cultura 

decorre de práticas recorrentes, estabelecidas ao longo do tempo. (LUZ, 2003, p.21). 

Vale salientar que o Clima Organizacional dentro de uma empresa não é algo simples 

de ser analisado, porque ele se apresenta difuso, nebuloso e sem contornos bem definidos, 

dificilmente se mostrando claro aos olhos dos administradores que procuram avaliá-lo e 

entendê-lo. Até por isso, pouca coisa existe sobre o assunto na literatura administrativa ou de 

Recursos Humanos. 

2.6 Motivação 

De acordo com Bergamini (1997), se no início deste século o objetivo era desvendar o 

que se deveria fazer para motivar as pessoas, mas recentemente essa preocupação se altera. 
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Percebe-se que cada individuo traz, dentro de si, suas próprias motivações.  

Os estudos teóricos sobre as potencialidades dos fatores motivacionais dentro das 

organizações começaram a tomar força e importância a parti da década de 1950, que foi um 

grande período para o desenvolvimento de conceitos sobre o tema. Robbins (2005) aponta 

teorias clássicas que foram desenvolvidas, que embora sejam muito contrariadas em sua 

validade, são ainda provavelmente os esclarecimentos mais conhecidas sobre motivação dos 

trabalhadores, entre elas destacam-se três: teorias das hierarquias das necessidades, as teorias 

X e Y e a teoria dos dois fatores. O autor afirma ainda que essas teorias, apesar de muito 

conhecidas, não resistiram a uma análise mais detalhada, dando surgimento a uma série de 

teorias contemporâneas.A motivação pode ser considerada como um impulso com que faz que 

as pessoas se movimentem para atingir objetivos.  

Para Salgado (2005) a motivação é a disposição de executar um nível elevado e 

permanente de esforço para atingir metas ou executar algo, Ele defende que um trabalhador 

motivado trabalha com dedicação e persistência, porém estes qualidades não irão ser viáveis 

se não estiverem no mesmo sentido dos propósitos da empresa.  

Motivação vem da palavra latina “movere”: mover-se, que se da através de motivos e 

razões para agir (HERSEY; BLANCHARD, 1997). 

Em outras palavras, a motivação aconteceria apenas através dos fatores motivadores. 

O caminho apontado por Herzberg para a motivação é o enriquecimento da tarefa. 

Por enriquecimento da tarefa entende-se um deliberado aumento da 

responsabilidade, da amplitude e do desafio do trabalho (HERSEY; 

BLANCHARD,1997, p.77). 

 

Segundo Bergamini, (1997) interno de cada pessoa, pois ninguém pode motivar 

ninguém, sendo um comportamento único e natural originado da importância que cada pessoa 

dá ao seu trabalho e do que representa cada atividade designada para sua função.   

Fica claro que um funcionário motivado tem o desejo de realizar as funções que lhe 

foram designadas, tem o desejo de buscar maior conhecimento para uma melhor execução de 

suas atividades e tem considerável comprometimento com os objetivos da organização.   

O grande desafio da motivação é liberar as energias potenciais para a auto-realização, 

o crescimento como pessoa, a individualização, a integridade do ser, é um processo 

incessante. 

A motivação pode ser externa em forma de recompensas financeiras, apoio, confiança 

e responsabilidades atribuídas ou ainda, pode ser interna, quando independentemente da 
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situação externa ambiental, o indivíduo sente e age com motivação, visando realizar suas 

atividades da melhor maneira possível. 

Infelizmente, em muitas organizações é muito comum encontrar um grande 

contingente de pessoas que não nutrem a menor motivação por aquilo que fazem, esses 

trabalhadores não experimentam portanto, nenhuma satisfação ou realização pessoal gerada 

por aquilo que fazem em seu trabalho (BERGAMINI, 2008, p.35). 

 Percebe-se que os diferentes conceitos deixam a definição que todo o comportamento 

sempre tem uma causa, interna ou externa, que gera um efeito no comportamento dos 

indivíduos. Sendo assim, a motivação é determinante no sucesso de uma pessoa. 

Para o trabalho o fator motivação é um estado de espírito positivo na qual o indivíduo, 

ao aumentar sua potencialidade, vai se projetando profissionalmente e conquistando seus 

ideais de vida (RIBEIRO, 2006). 

2.6.1 Teorias motivacionais 

As teorias motivacionais explicam que a motivação envolve sentimentos de realização, 

de reconhecimento profissional, que são conquistados por meio da execução de funções 

pertinentes a sua função e que fornecem o verdadeiro sentido ao seu trabalho. 

2.6.1.1 Teoria de Maslow 

A teoria da hierarquia das necessidades de Maslow conforme figura 2, é uma das mais 

conhecidas e segundo ele as necessidades humanas obedecem uma ordem de importância , 

onde se tem uma hierarquia e isso quer dizer que só surge uma necessidade superior se a 

inferior já foi relativamente satisfeita, apesar dele ter estabelecido um padrão dessas 

necessidades não considerando as diferenças individuais, essa teoria pode ser usada como 

orientação para o comportamento do administrador. (RIBEIRO, 2006). 

Segundo Maslow, dentro de todo ser humano existe uma hierarquia de necessidades.  

Ele explica que as três primeiras necessidades são de carência, porque devem ser satisfeitas 

para que os indivíduos se sintam saudáveis e seguros. As duas últimas são necessidades do 

crescimento, porque estão relacionadas ao desenvolvimento e ao potencial de cada pessoa. 

Conforme cada necessidade é satisfeita a necessidade superior se torna dominante 

(SALGADO 2005): 
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a) Necessidades Fisiológicas: fome, sede, moradia, sexo e outras necessidades de 

sobrevivência; 

b) Necessidades de segurança: segurança, estabilidade e proteção contra danos 

físicos e emocionais; 

c) Necessidades de associação: interação social, afeição, companheirismo e 

amizade; 

d) Necessidades de estima:auto respeito, amor próprio, realização, autonomia, 

status e reconhecimento. 

e) Necessidades de auto-realização: crescimento, auto-satisfação e realização de 

desenvolvimento pessoal (SALGADO, 2005).  

Como pode ser confirmado na teoria de Maslow, o homem almeja muitas coisas, mas 

raramente chega a um estado de plena satisfação, a njao ser por pequenos períodos de tempo, 

pois assim que satisfaz uma necessidade de um desejo, passam a existir outros e assim por 

diante , ou seja, dificilmente estava completamente satisfeito. 
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A teoria de Maslow traz certas limitações, o que sustenta uma nova teoria, a meta 

movitavação ou motivação de crescimento. Neste caso, o crescimento é visto como uma 

forma de motivações específicas para o próprio desenvolvimento, como: capacidade e talentos 

especiais, potencialidades e tendência à criatividade. 

2.6.1.2 Teoria ERC (Alderfer) 

Alderfer reagrupou as categorias de necessidades, propostas por Maslow, em três 

novas categorias: necessidades de existência, necessidades de relacionamentos e necessidades 

de crescimento pessoal. 

Esta teoria procura demonstrar quanto de cada necessidade uma pessoa tem em um 

dado momento, além de reconhecer que cada pessoa tem uma quantidade diferente de cada 

necessidade. 

Salgado (2005) explica que a necessidade da existência diz respeito ao 

provisionamento dos requisitos materiais básicos a nossa existência. A necessidade de 

relacionamento reflete o desejo que temos de manter relações interpessoais e necessidade de 

crescimento reflete nosso desejo interior de desenvolvimento pessoal. 

2.6.1.3 A Teoria X e a Teoria Y de McGregor 

Gil (2001) o modo de pensar dos gerentes influencia o comportamento das pessoas 

com quem convivem, neste sentido tornou-se favorável a contribuição da teoria, que definiu 

dois tipos de gerenciamento, Teoria X e Teoria Y. Onde um trabalhador X não gosta de 

trabalhar e sua equipe funciona apenas pela disciplina e pela possibilidade de recompensa, já 

na Teoria Y um trabalhador sente-se bem no trabalho e que encaram o trabalho como fonte de 

satisfação e são capazes de obter melhores resultados, tanto a Teoria X e Teoria Y são vistos 

por um gerente. 

 
Teoria X, o gerente admite que: se não controla diretamente, a equipe não produz; às 

vezes é preciso repreender ou mesmo demitir um funcionário para ensinar os 

demais; para obter o comando é preciso distanciar-se um pouco da equipe; a maioria 

dos empregados não tem ambição e precisa de um empurrão; as decisões mais 

importantes devem ser tomadas por ele, sem a participação dês empregados. Teoria 

Y, o gerente admite que,qualquer pessoa pode ser criativa, desde que devidamente 

estimulada; em algumas ocasiões, seus subordinados podem conduzir as reuniões; 

seus empregados são capazes de se autocontrolarem; sob condições favoráveis, as 

pessoas gostam de trabalha. (GIL, 2001, p.207). 
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Marras (2000) completa dizendo que essas necessidades apontam satisfação no próprio 

trabalho, e que esta teoria veio reforçar ainda mais a maneira de ver as pessoas na sociedade. 

Carvalho (1995) diz que as teorias “X” e “Y”, representam dois enfoques do trabalho e 

do individuo, como no quadro a seguir, na teoria “X” os empregados preferem ser dirigidos 

não querem responsabilidades só querem segurança, ou seja, as pessoas trabalham somente 

para não serem punidas. 

Quadro 1: Comparação dos pontos principais das teorias “X” e “Y”, de Douglas McGregor 
TEORIA “X” TEORIA “Y” 

1) O trabalho é desagradável para a maioria das 

pessoas. 

1) Se as condições forem favoráveis, o trabalho é tão 

natural quanto um jogo. 

2) A maioria das pessoas não é ambiciosa, tem 

pouco desejo de responsabilidade e prefere 

ser dirigida. 

2) Autocontrole é, na maioria das vezes, indispensável 

para alcançar as metas organizacionais. 

 

 

3) A maioria das pessoas tem pouca capacidade criativa 

para solucionar problemas organizacionais. 

3) A capacidade criativa na solução de problemas 

organizacionais está amplamente presente nas pessoas. 

4) Motivação ocorre apenas nos níveis fisiológicos e de 

segurança. 

4) Motivação ocorre tanto nos níveis de afiliação, 

estima e auto realização, quanto nos fisiológicos e de 

segurança. 

5) A maioria das pessoas deve ser cerradamente 

controlada e comumente coagida, para que sejam 

alcançados os objetivos organizacionais. 

 

5)    Se adequadamente motivadas, as pessoas podem se 

autodirigir e ser criativas no trabalho. 

Fonte: Carvalho. (1995, p.63) 

 

Ainda para Carvalho a teoria “Y” o empregado é responsável, o seu desempenho 

profissional baseia na sua autoestima, auto realização. 

2.6.1.4  A Teoria de Herzberg 

Marras (2000) ressalta que o maior fator motivacional para o homem encontra-se no 

interior de seu trabalho e afirma a questão da importância da motivação no trabalho.O ator 

ainda aponta dois tipos de fatores para sua teoria: o que causam satisfação e os que causam 

insatisfação.O primeiro fator, causam satisfação ou motivação, mas a sua falta causam 

desmotivação. Conforme quadro2. A seguir: 
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Quadro 2. Fatores Motivadores, Segundo Herzberg 
Fatores Motivadores Determinantes 

Realização O termino com sucesso de um trabalho ou tarefa; os 

resultados do próprio trabalho. 

Reconhecimento pela realização O recebimento de um reconhecimento público, ou 

não, por um trabalho bem-feito ou um resultado 

conseguido. 

O trabalho em si Tarefas consideradas agradáveis e satisfação. 

Responsabilidade Proveniente da realização do próprio trabalho ou do 

trabalho de outros. 

Desenvolvimento pessoal Possibilidade de aumento de status, perfil cognitivo 

ou mesmo de posição social. 

Possibilidade de crescimento Uma alavancagem dentro da estrutura organizacional, 

em termos de cargo ou responsabilidade. 

Fonte: Marras. (2000, p.36) 

 

 

Já para o segundo fator encontram-se os fatores higiênicos, aqueles que não motivam e 

não causam satisfação no trabalho, como no quadro 3: 

Quadro 3 - Fatores Motivadores, Segundo Herzberg 

Fatores higiênicos Determinantes 

Supervisão A disposição ou boa vontade de ensinar ou 

delegar responsabilidade aos subordinados. 

Políticas empresariais Normas e procedimentos que encerram os 

valores e crenças da companhia. 

Condições ambientais Ambientes físicos e psicológicos que 

envolvem as pessoas e os grupos no trabalho. 

Relações interpessoais Transações pessoais e de trabalho com os 

pares, os subordinados e os superiores. 

Status Forma pela qual a nossa posição está sendo 

vista pelos demais. 

Remuneração O valor da contrapartida da prestação de 

serviço. 

Vida pessoal Aspectos do trabalho que influenciam a vida 

pessoal. 
Fonte: Marras. (2000, p.36) 

 

Conforme Salgado (2009) aborda, Herzberg tinha o interesse em saber o que deixava 

os colaboradores bem ou mal, para tanto solicitava que eles descrevessem a situação. 

Conhecida como Teoria da motivação-higiene, ele concluiu que os fatores de insatisfação 
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(higiênicos) estavam o salário, as condições de trabalho e a política da empresa. Já entre os 

fatores de satisfação estão a realização, o reconhecimento, a responsabilidade e o progresso, 

vinculados a atividade do trabalho. 

Conforme Casado (2002), Herzberg conduziu uma pesquisa que se tornou famosa 

entre os estudiosos de motivação. Enquanto as outras teorias eram baseadas em deduções dos 

teóricos ligadas a sua experiência, Herzberg elaborou uma teoria alicerçada em uma pesquisa 

na qual foram entrevistados 200, indivíduos, entre engenheiros e contadores. Essa pesquisa 

abordava sobre os fatores que os entrevistados se sentiram muito bem no trabalho e depois os 

fatores que os faziam mal.  

Chiavenato (2000) refere-se o fator higiênico a uma condição que rodeia o trabalhador 

no ato do trabalho, envolvendo as condições físicas, o salário, os benefícios, as políticas da 

empresa, etc. Quando esse fator é excelente, ele evita a insatisfação. Já para o fator 

motivacional, refere-se às tarefas relacionadas do cargo, que produz a satisfação e aumenta a 

produtividade. 

Já Keith (2004) diz que um sentimento de realização leva a um sentimento positivo, e 

a falta de sentimento positivo leva a má sensação.  

Enquanto para Vergara (2003), os fatores higiênicos se localizam no ambiente de 

trabalho, são essenciais às pessoas, esses fatores se presentes, deixam de causar insatisfação 

as pessoas, porem não chegar a causar satisfação. Fatores motivacionais são essenciais, 

referem-se aos sentimentos de auto realização que se presentes causam satisfação e se ficam 

ausentes deixam de causar satisfação porem não chegar causar insatisfação. 

Frederick Herzberg pedia aos trabalhadores para descrever situações nas quais se 

sentiam excepcionalmente bem e mal, com relação aos seus cargos. Suas 

constatações são conhecidas como Teoria da Motivação Higiene. Herzberg concluiu 

que os fatores intrínsecos estão associados à satisfação no trabalho, ao passo que os 

extrínsecos estão associados à insatisfação. Consequentemente, característica como 

política e administração da empresa, supervisão, relações interpessoais, condições de 

trabalho e salário foram caracterizadas por Herzberg como fatores de higiene. 

Quando são adequados, os indivíduos não ficarão insatisfeitos; entretanto, tampouco 

ficarão satisfeitos. Ele acreditava que a realização, o reconhecimento, o trabalho em 

si, a responsabilidade e o crescimento são fatores de motivação, porque as pessoas 

os consideram intrinsecamente recompensadores. (SALGADO, 2005, p. 24). 

2.6.2 A Teoria de Skinner 

Marras (2000) enfatiza que o empregado que experimenta o sucesso tende a aceitar a 

repetir aquela atitude para um novo sucesso, a tendência de um comportamento recompensado 
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é ser repetido. 

2.6.3 A Teoria de Vromm e Rotter 

Segundo Marras (2000), existem duas variáveis que determinam a ação das pessoas: O 

valor da recompensa e o que se espera como recompensa. 

O empregado se coloca, diante da questão do que fazer e que deve receber algo em 

troca ao terminar a missão. 

2.6.4 A Teoria dos Fatores Higiênicos e Motivadores 

Gil (2001) apresenta que se refere aos fatores necessários para os empregados se 

adaptarem ao ambiente de trabalho como pagamento e condições de trabalho, e que esses 

fatores não são suficientes para promover a motivação, mas precisam ser satisfatórios para 

não desmotivar. Já os últimos fatores se referem à responsabilidade e reconhecimento e são os 

que promovem a motivação.  

2.6.5 Teoria da Expectativa 

Robbins (2006) explica que a causa da tendência para agir de determinada maneira 

depende da força da expectativa de que o trabalho trará resultado e que a teoria apresenta três 

relações: relação esforço-desempenho (o empregado percebe certa quantidade de esforço que 

levará ao desempenho, relação desempenho-recompensa (o empregado acredita em certo grau 

de desempenho que levará ao resultado desejado), relação recompensas-metas pessoais (o 

grau em que as recompensas satisfazem as metas pessoais). 

Já Vergara (2003) diz que esta teoria relaciona desempenho com recompensa, se você 

acha que se varar a noite seu chefe vai te recompensar, então você vai varar a noite, agora se 

você acha que seu chefe não vai dar a menor bola, então, você não vai fazer isso. 

Primeiro: se eu der o máximo de meu esforço, isto será reconhecido em minha 

avaliação de desempenho? Para muitos trabalhadores, a resposta é: não. Por quê? 

Sua capacidade pode deixar a desejar, o que significa que, por mais que se 

esforcem,eles nunca terão um desempenho superior. Outra possibilidade é o 

funcionário, justa ou injustamente, achar que seu chefe não gosta dele. 

Consequentemente, sua expectativa é de uma avaliação ruim, não importa o quanto 

se esforce. Estes exemplos sugerem que uma das possíveis causas da baixa 

motivação de um funcionário é que, não importa o quanto se esforce, nunca receberá 

uma boa avaliação de desempenho. Segundo: se eu obtiver uma boa avaliação de 

desempenho, isto resultará em alguma recompensa organizacional? Muitos 
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trabalhadores percebem a relação desempenho-recompensa como fraca. O motivo é 

que as organizações recompensam muitas outras coisas além do desempenho. Por 

exemplo, quando a remuneração está de alguma forma ligada a fatores como tempo 

de casa, capacidade de cooperação ou bajulação do chefe, os funcionários podem 

perceber a relação desempenho – recompensa como fraca. Finalmente, se eu receber 

alguma recompensa, ela será atraente para mim? O funcionário trabalha duro na 

esperança de conseguir uma promoção, mas recebe somente um aumento de salário. 

Ou espera conseguir um trabalho mais desafiador e interessante, mas consegue 

algumas palavras elogiosas. Estes exemplos ilustram a necessidade de as 

recompensas serem adequadas às necessidades. Infelizmente, muitos executivos têm 

limitações quanto às recompensas que podem oferecer, o que dificulta a 

possibilidade de individualizá-las.Além disto, muitos executivos assumem 

erroneamente que todos os funcionários querem as mesmas coisas, deixando de 

perceber os efeitos motivacionais da diferenciação de recompensas. (ROBBINS, 

2002, 168). 

 

2.6.6 Teoria de Necessidades de McClelland 

Robbins (2006) analisa que esta teoria é a mais forte, pois refere-se à realização e 

produtividade e que a teoria estão definidas das seguintes maneiras: necessidade de 

realização: lutar por aquilo que deseja, necessidade de poder: fazer com que os outros se 

comportam de um modo que não fariam naturalmente e necessidade de associação: desejo de 

relacionamentos próximos e amigáveis. 

Vergara (2003) diz que esta teoria é bem parecida com a teoria de Maslow, e a 

diferença é que McClelland diz que essas necessidades podem ser aprendidas. 

2.6.7 Teoria do Reforço 

Segundo Robbins (2006) enfatiza que esta teoria argumenta que o reforço condiciona 

o comportamento, a teoria ignora as condições do empregado e se concentra apenas no que 

lhe acontece quando realiza uma tarefa, e que sem duvidas o reforço tem uma influência 

importante no comportamento. 

2.6.8 Teoria da Avaliação Cognitiva 

Robbins (2006) explica as implicações de como as pessoas são renumeradas nas 

empresas, quando os lideres usam recompensam externas para premiar uma tarefa interessante 

ou trabalhos gratificantes, como pagamento, tende a desmotivação, e as recompensas internas, 

que resultam a fazer o indivíduo a fazer o que gosta, são reduzidas. 

O autor ainda explica de uma maneira simples é que quando uma pessoa experimenta 
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uma perda de controle sobre o próprio comportamento, a motivação que existia é diminuída. 

2.6.9 Teoria ERG 

Para Robbins (2006) a teoria ERG (existência, relacionamento e crescimento), 

desenvolvida por Clayton Alderfer, demonstra que mais de uma necessidade pode estar 

estimulada a outra ao mesmo tempo e se uma necessidade for reprimida o desejo de satisfazer 

a outra aumenta, Clayton Alderfer troca de cinco necessidades por apenas três, uma teoria 

com três grupos de necessidades essenciais: existência, relacionamento e crescimento, 

existência refere a materiais básicos que inclui aos itens que Maslow chamou de necessidades 

fisiológicas e de segurança, relacionamento que refere ao desejo de manter relações 

interpretações que podem ser comparadas as necessidades sociais de Maslow e sua estima e as 

necessidades de crescimento que é um desejo de desenvolvimento pessoal, esta teoria ainda 

reconhece que cada necessidade varia para cada um em individual. 

O autor ainda analisa que quando uma necessidade de alto nível é frustrada o desejo de 

atender a uma necessidade de nível baixo aumenta, as necessidades de nível baixo levam a 

vontade de satisfazer as necessidades de nível superior e essas necessidades podem atuar em 

conjunto como motivadoras.  

Segundo Keith (2004), os empregados pensam em satisfazer primeiramente as suas 

necessidades de existência, que diz respeito às necessidades fisiológicas e de segurança, por 

exemplo, um aumento de salário pode levar a frustração com relação às suas necessidades de 

existências. 

2.6.10 Teoria do Planejamento do Trabalho 

Robbins (2006) explica o fato de como existem evidências fortes de que a maneira de 

como os elementos do trabalho é organizada pode aumentar ou reduzir a motivação, esse 

elementos trazem algumas observações: variedade de habilidade: o trabalho requer uma 

variedade de atividades diferentes que permite o funcionário a utilizar várias técnicas e 

talentos, identidade de tarefa: o trabalho requer a realização completa, significância de tarefa: 

o trabalho tem um impacto substancial sobre o trabalho de outras pessoas, autonomia: o 

trabalho oferece liberdade, independência e arbítrio ao individuo. 

O autor ainda ressalta que um trabalho inclui três características: habilidades, 
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identidade da tarefa e significado da tarefa, o colaborador executa seu trabalho com 

importância, valioso e gratificante, a autonomia oferece a sensação de responsabilidade pelos 

resultados à pessoa que o realiza. 

Ainda para o autor, quanto maior a presença dessas três características maiores serão 

as motivações, o desempenho e a satisfação do empregado e menor o seu absenteísmo e a 

probabilidade de ele deixar a organização. 

2.6.11 Teoria da Equidade 

Robbins (2006) explica que os funcionários fazem comparações entre seus trabalhos, 

às entradas que são os esforços, experiência, educação, competência e os resultados que são as 

renumerações, aumentos, reconhecimento.  

O autor ainda explica que, os colaboradores recebem do trabalho ou os resultados em 

relação ao que damos nas entradas, e comparamos nossa relação entre resultados–entradas 

com a resultados-entradas de outros funcionários, quando essa comparação traz a percepção 

de que estas relações são iguais, dizemos que existe um estado de equidade, quando 

percebemos que as relações são desiguais experimentamos uma tensão de equidade, essa 

tensão cria sentimento de culpa, esse estado de tensão negativa oferece motivação para uma 

ação corretora. 

O ponto de referência escolhido aumenta a complexidade da teoria da equidade. 

Existem quatro pontos de referência que o funcionário pode usar para comparar: 

1. Próprio- Interno: experiências do funcionário em outra posição dentro da 

mesma empresa. 

2. Próprio-externo: as experiências do funcionário em uma situação ou posição 

fora de sua atual dentro da mesma empresa. 

3. Outro – interno: outra pessoa ou grupo da mesma empresa. 

4. Outro – externo: outra pessoa ou grupo de fora da mesma empresa. 

(ROBBINS,2006, p.146). 

 

Vergara (2003), as pessoas se sentirão poucos motivadas para o trabalho, quando 

percebem a presença da igualdade nas relações de trabalho. A pessoa se sentiria desmotivada 

quanto a isso. 

2.6.12 Teoria da Motivação para Caminho-Meta 

Bowditch (2006) especifica que, é um estudo da motivação e a maneira que ele pode 
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influenciar na maneira de como as pessoas trabalham, as pessoas fazem escolhas que refletem 

em suas preferências, o esforço gerencial para motivar deve-se concretizar em explicar o 

caminho-meta para os funcionários para um caminho desejado.  

O autor ainda analisa sobre as críticas da teoria que enfoca as dificuldades envolvidas, 

e sugere que os gerentes podem motivar as pessoas aumentando os benefícios pessoais do 

cumprimento da meta de trabalho. 

2.6.12.1  Teoria sobre Estabelecimento de Meta 

Bowditch (2006) demonstra que, uma teoria relacionada com a teoria da expectativa e 

com o modelo caminho-meta, a ideia de estabelecer metas pode ser uma boa causa de alto 

desempenho, que a meta é a principal determinante da motivação relacionada à meta que 

relaciona nossos pensamentos e nossas ações, contudo, nem toda a meta leva a melhora do 

desempenho, uma vez que uma determinada meta pode conflitar em outras, ou percebida 

como inadequada para uma determinada situação. 

2.6.12.2 Teoria da Comparação Social 

Bowditch (2006) explicita seus pressupostos, a tendência a justificar ou racionalizar 

alguns comportamentos, de que maneira as pessoas veem a realidade com base em sua própria 

experiência, que as pessoas desejam compreender diferentes situações, essas experiências dão 

margem a que as pessoas interpretam e compreendam certos aspectos de seu trabalho ou da 

sua organização, que não há justificativa objetiva suficiente para um determinado 

comportamento.  

O autor ainda explica que a maneira das pessoas fazerem o uso de comparações 

externas e internas para calcularem um comportamento. 

2.6.13 Teoria Fixação dos Objetivos 

Como descrito por Robbins (2006), essa teoria oferece uma explicação sobre esta 

variável dependente, esta teoria não tem como foco a satisfação com o trabalho, e sim a 

objetivos claros e difíceis levam a níveis mais alto de produtividade. 

Outro ensinamento de Keith (2004) que objetivos são metas para desempenho, e que 
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quando os empregados estão envolvidos nesta teoria eles percebem que seus esforços irão 

levar a satisfação pessoal, ou seja, os objetivos levam os empregados para direções aceitáveis. 

2.6.13.1 As Atitudes dos empregados e seus efeitos 

Segundo Keith (2004), as atitudes negativas do empregado são continuidade da causa 

de degeneração das condições da empresa, que quando as atitudes ficam comprometidas os 

resultados podem ser graves. 

Ainda para o autor atitudes favoráveis, são desejáveis, elas tendem a apresentar 

resultados positivos, a satisfação dos empregados com alto padrão de produtividade diz 

respeito à organização bem organizada, essas atitudes são eficazes aos valores humanos. 

Keith (2004) diz que as atitudes são sentimentos que determinam como os empregados 

se encontram, e que essas atitudes são um conjunto de indicadores mentais que afetam a visão 

do empregado com relação a alguma coisa.  

Para o autor, satisfação no trabalho é um conjunto de sentimento favorável ou 

desfavorável que os empregados vêem em seu trabalho e que ainda há uma diferença entre 

esses sentimentos associado ao cargo e das atitudes dos empregados. Satisfação no trabalho é 

referente às atitudes de um único empregado e que pode também se referir ao nível geral de 

atitudes dentro do grupo, essa satisfação pode ser encarada como uma atitude global ou ser 

aplicada em determinadas partes do cargo do empregado. 

Keith (2004) ainda ressalta que como qualquer atitude essa também é determinada um 

período de tempo na medida em que o empregado conquista informações sobre o ambiente de 

trabalho. E essa satisfação representa uma parcela da satisfação com a vida. 

Estudos a nível nacional e a longo prazo indicam que a satisfação no trabalho tem se 

apresentado relativamente elevado e estável nos Estados Unidos. Embora as 

expectativas dos trabalhadores tenham tanto aumentado, quanto mudado de direção 

ao longo do tempo, a qualidade das praticas gerenciais também, por seu lado, 

evoluiu.(KEITH,2004, p.124). 

 

 

Keith (2004) diz que, além da satisfação no trabalho outras duas atitudes do 

empregado são importantes, o envolvimento no cargo e o grau em que os empregados entram 

em seus cargos, que investem tempo e energia e encaram o trabalho como parte da vida, e a 

identificação com a organização, seria o grau que o empregado se vê na organização e deseja 

continuar  participando. 
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3.  METODOLOGIA 

 “Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (GIL, 1991, p.19). 

Dependendo da natureza do objeto a ser pesquisado, podem ser utilizadas a pesquisa 

experimental, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental ou ainda, uma combinação 

entre elas e outros recursos metodológicos. (MARTINS, 2007, p. 86). 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), existem dois tipos de pesquisas que podem ser 

descritiva ou exploratória, a que foi utilizada neste trabalho é a bibliográfica/descritiva. A 

pesquisa bibliográfica trabalha com informações levantadas e selecionadas da literatura sobre 

um determinado assunto, para explicar o objeto e o fato ou fenômeno da pesquisa. 

“A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos impressos, livros, artigos, teses, etc.” 

(SEVERINO, 2007, p.122). A pesquisa bibliográfica deste trabalho teve como base, livros, 

artigos, revistas, etc. 

Ainda, segundo Marconi e Lakatos, a pesquisa descritiva observa, registra, 

correlaciona e descreve fatos ou dados de uma determinada realidade sem manipulá-los. 

Procura conhecer e entender as diversas situações e relações que ocorrem na vida política, 

econômica, social, e demais aspectos que ocorrem na sociedade em geral. 
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4.  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Archer (1997) descreve uma importante contribuição ao explicar a diferença entre 

fatores motivacionais. Para ele um motivador nada mais é que um motivo, uma aspiração, por 

outro lado um fator de motivação é algo que atende uma necessidade. Archer cita o exemplo 

da água para explicar esta confusão de conceitos: 

Água, por exemplo, é um fator de satisfação de uma necessidade denominada sede; 

todavia, sempre que sede é sentida, há a tendência de encarar a água como a 

necessidade, em lugar da sede, em si mesma. Isto é exemplificado por afirmações 

que referem ao fator de satisfação, tomando no contexto da própria necessidade: “eu 

necessito de água”. Está expressão corriqueira que é usada pela pessoa que está 

sentindo sede. Refletindo-se mais sobre o assunto, torna-se óbvio que a água não 

pode de forma alguma ser uma necessidade – é um fator de satisfação da 

necessidade (ARCHER, 1997, p.24). 

 

Esta explicação é importante para examinar o principal debate entre os teóricos de 

motivação, que se dividem em dois blocos: aqueles que consideram a motivação como algo 

interno do indivíduo e os teóricos que consideram que são os fatores externos que motivam. 

Gil (2009) afirma que a teoria de dois fatores divide os fatores de motivação em 

higiênicos e motivadores, sendo que os higiênicos envolvem todos os benefícios ofertados 

pela organização, tais como: ambiente de trabalho, relacionamento com os superiores, 

segurança no emprego, benefícios sociais e salário, e os fatores motivadores são: 

responsabilidade pelo trabalho que executa reconhecimento da capacidade de trabalho e do 

desempenho no cargo pelos superiores, desafios, ou seja, disposição para realizar tarefas 

reconhecidas como difícil realização pessoal, percebendo que o trabalho está adequado as 

expectativas e crescimento profissional, alcançando ou ultrapassando os objetivos 

relacionados às tarefas. 

Oliveira (1997) definiu sete variáveis que considera essencial para assimilação das 

dimensões constituídas do Clima organizacional, sendo elas: 

Conformismo: se refere ao grau de conformidade que os colaboradores de uma 

empresa se deparam em relação às regras, a procedimentos, políticas, ao invés de fazerem 

suas atividades como realmente gostariam de fazer; 

Responsabilidade: Averigua-se o grau em que os colaboradores sentem que pode 

tomar algumas decisões ou resolver certo problema, sem necessariamente ter que verificar 

com os superiores cada etapa; 



33 
 

Padrões: Assegura a ênfase que a organização coloca na qualidade do desempenho e 

na produção, onde, é avaliado o grau em que os colaboradores da organização sentem em 

relação aos objetivos que lhe sedem estímulos, repassando a estes, certo comportamento com 

os objetivos; 

Recompensas: mostra o grau em que os colaboradores se sintam  reconhecidos e 

recompensados pelo desempenho de um bom trabalho; 

Clareza organizacional: Verifica o sentimento que os colaboradores alcançam quando 

as coisas são bem organizadas e os objetivos se mostram claramente definidos; 

Calor e apoio: certifica se a amizade é um sentimento valorizado na empresa, se há 

confiança uns nos outros, se os sentimentos de boas relações predominam no ambiente de 

trabalho; 

Liderança: resulta a maneira de como os colaboradores da empresa concordam com a 

liderança e se os colaboradores  sentem  livres para assumi-las, sendo renumerado por uma 

liderança bem sucedida. 
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5.  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A motivação não é nem uma qualidade individual, nem uma característica do 

trabalho. Não existem indivíduos que estejam sempre motivados nem tarefas 

igualmente motivadoras para todos. Na realidade, a motivação é bem mais do que 

um composto estático. Trata-se de um processo que é ao mesmo tempo função dos 

indivíduos e da atividade que desenvolvem. É por isso que a força, a direção e a 

própria existência da motivação estarão estreitamente ligadas à maneira pessoal que 

cada um percebe, compreende e avalia sua própria situação no trabalho, e 

certamente não à percepção daqueles que estão fora dela como os tecnocratas, os 

administradores e os psicólogos (LÉVY-LEBOYER, 1994, p. 75). 

 

A motivação é algo imensurável, na realidade complicado de ser medida com 

exatidão, tem sido uma preocupação de entendimento dos gestores. O ser humano é 

considerado multíplice, mas não é impossível gerenciá-lo e fica sobre a responsabilidade dos 

gestores em focá-lo para a empresa, incentivá-lo e dar oportunidade para que o funcionário 

sinta-se parte importante do meio ao qual faz parte. 

Quando a pessoa fica assoberbada de funções e tarefas, acaba esquecendo no seu dia-

a-dia o seu papel de líder, principalmente quando se fala do proprietário da empresa, que deve 

ser um referencial para seus funcionários, um ícone a ser seguido. Talvez por falta de 

conhecimentos teóricos, cursos na área de administração e gestão de pessoas, o proprietário da 

empresa, pode estar tendo esta falha de gestão, no momento, o que pode facilmente ser 

revertido por ele, observando os erros e os acertos que pode fazer.  

Segundo Santos (2009), gestão de pessoas é o exercício gerencial que aponta o auxílio 

das pessoas que operam nas organizações para o alcance dos objetivos. Essa nomenclatura se 

destaca no final do século XX junto com outras que também vêm se propagando, tais como 

gestão de talentos, gestão de parceiros e gestão de capital humano. 

Diante desse cenário surge um novo modelo de gestão de pessoas. Para Lacombe 

(2003), as organizações já se conscientizaram da importância das pessoas e da forma como 

são administradas, diferente do passado, na qual o foco recaia na tecnologia do produto ou do 

processo. O mundo está em constante mudança e para que as empresas não parem no tempo, 

elas estão em busca de um novo estilo de gestão de pessoas. 

De acordo com Daft (2007) a liderança é muito mais que utilização do poder. O líder 

tem que possuir a capacidade de motivar indivíduos multifacetados e únicos, os grupos não é 

homogêneo, cada membro possui características específicas, alguns são quietos e tímidos 

enquanto outros são expansivos; alguns são atenciosos e sérios, enquanto outros são 

impulsivos e divertidos. Todos os membros do grupo (inclusive os líderes) trazem suas 
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diferenças individuais para o trabalho todos os dias. Essas diferenças em atitudes, valores, 

personalidade, influenciam como as pessoas interpretam uma tarefa, se elas gostam de ser 

comandadas, como elas lidam com os desafios e como interagem com os outros. 
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6.  RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

É importante que o proprietário da empresa ou a gerência, perceba que existem fatores 

extrínsecos em relação a motivação humana, cada um espera algo de alguém ou da empresa 

onde trabalha, é um sentimento individual, e muitas vezes imensurável. 

Como sugestão para o aperfeiçoamento profissional do proprietário ou da gerência da 

empresa, importante seria que fizessem cursos sobre liderança, motivação, gerenciamento 

organizacional e clima organizacional, em empresas especializadas, como o SEBRAE, ou até 

mesmo cursos técnicos ou superiores, para que tenham maior conhecimento da teoria, sobre a 

área administrativa, e conseqüentemente colocar em prática, dentro da empresa onde atua, 

objetivando claro, a melhoria de todos os setores.  

Na prática, o proprietário poderia fazer uma pesquisa interna, perguntando 

individualmente, para cada funcionário, o que ele considera como motivador dentro da 

empresa e o que pode ser mudado, alterado, incluso.  

Caso, considere meio complicado, fazer um questionamento, frente a frente com os 

funcionários, o mesmo pode colocar uma caixa de sugestões, para que os funcionários 

escrevam, de forma anônima, sugestões de melhoria dentro da empresa. 

Outros fatores de motivação seria o sorteio de brindes, entre os funcionários, de dois 

em dois meses, ou até mesmo mensal, para motivá-los de alguma maneira, brindes como: 

camisetas, vale-jantar em casal, sanduicheiras, etc. Além dos prêmios físicos como fatores 

motivacionais, os gerentes ou proprietários das empresas precisam ter o hábito de fazer 

elogios a seus colaboradores, principalmente elogios a respeito das tarefas executadas de 

forma correta, também é um feedback para os mesmos, pois a partir disso sabem que estão 

fazendo suas atividades de forma adequada. Neste caso, o proprietário ou gerente da empresa 

poderia até mesmo por meio de e-mail, elogiar e dizer que o funcionário está fazendo suas 

atividades de forma correta, caso ele tenha dificuldades para fazer de forma verbal e pessoal.  
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7.  CONCLUSÕES 

Na realização desse trabalho, após verificar o que é motivação e sua importância. 

Verificou-se que é preciso ter líderes capazes de identificar o clima motivacional e saber 

como motivá-los, demonstra que o líder motivado é fundamental para a empresa. As pessoas 

precisam receber feedback, para se sentirem importantes e isso faz diferença e, com isso, a 

empresa obtém  resultados. Empregados motivados produzem mais, trabalham com mais 

eficiência. E os funcionários são motivados pelas relações que lhe dão suporte. 

Assim, torna-se preciso que os colaboradores sejam engajados e de acordo com a 

sugestão da empresa, para que, assim, se tenha condição de afirmar a sinergia e a qualidade 

nas atividades da empresa. 

Para se promover este alto grau de contentamento no espaço de trabalho, é necessário 

estabelecer um eficaz canal de comunicação, motivação e treinamento dos colaboradores, 

inclusive promovendo um acompanhamento nos processos que ocorrem antes, no decorrer e 

depois do contato com o cliente.  

É a Comunicação Interna, ou o Endomarketing, que procura exatamente propiciar que 

existam canais de comunicação abertos e claros em todos os estágios e segmentos da empresa, 

objetivando tornar favorável uma compreensão correta de seus ambientes e objetivos.  

É importante que o proprietário da empresa, perceba que existem fatores extrínsecos 

em relação à motivação humana que fazem parte da mente do individuo, sendo no 

reconhecimento dos resultados, dando feedback positivo ou de ajustes, elogios, um simples 

sorriso ou um gesto positivo fazem com que o empregado se sinta importante. 

É correto afirmar que o líder que motiva seus colaboradores deve estar preparado para 

estimular a motivação, tornando-os mais eficientes. 
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