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RESUMO 

 

 

O termo motivação aplica-se a uma extensa série de impulsos, desejos, 

necessidades e forças similares. Podemos perceber que a motivação é 

utilizada para alcançar um melhor e mais agradável ambiente de trabalho, com 

o qual os colaboradores e gestores estejam mais satisfeitos em seu trabalho e 

que sejam mais interessados e produtivos no desenvolvimento de suas 

atividades. Utilizando métodos para motivar conseguiremos uma maior 

produtividade no alcance de metas pessoais e organizacionais, a organização 

poderá contar com colaboradores mais contentes, grupos mais unidos, 

aspirações a conquistar um cargo, atitudes mais criativas. Com os métodos de 

motivação, os colaboradores passam a ser mais produtivos, com isso, as 

organizações produzem mais, obtém mais lucro e aperfeiçoam o seu capital 

em todas as formas. 

 

Este trabalho vem mostrar que despertar o interesse dos colaboradores 

para a realização de um objetivo organizacional é uma questão bastante 

complicada, mas se for favorecido um ambiente criativo, onde as pessoas se 

sentem respeitadas, onde existam gestores com capacidade para liderar e 

buscar uma participação mais efetiva de seus colaboradores criando condições 

necessárias para que busquem constantemente mais motivos para realizarem 

suas atividades com êxito, os objetivos organizacionais serão alcançados com 

maior rapidez. Portanto, a motivação foi o objeto de estudo desta monografia, 

que teve como foco principal a motivação para realização de tarefas utilizada 

como ferramenta para o trabalho. 
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METODOLOGIA 

 

 

A referida pesquisa é de natureza bibliográfica, portanto deverá ser a 

principal técnica de coleta de dados utilizada nesse estudo. A pesquisa 

bibliográfica objetivará a compreensão de textos através da análise de obras 

de autores diversos sobre o assunto tratado. Recorreu-se, também, ao auxílio 

da Internet e revistas na busca de informações relacionadas ao tema em 

questão. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Motivação é um termo que se aplica a uma ampla série de 

necessidades impulsos, desejos e forças. Um comportamento motivado 

caracteriza-se pela energia nele contida e está sempre voltado para a 

satisfação das necessidades individuais e para o alcance de objetivos de um 

indivíduo. Ao observar esse comportamento deduz-se ser possível fazer com 

que o trabalho flua de forma mais natural e prazerosa para todos, se as 

organizações utilizarem a ferramenta motivação como um método de 

recompensa para seus colaboradores, conseguindo assim um melhor 

desempenho para organização e maior eficiência na realização das tarefas 

cotidianas. 

 

Vale ressaltar que esse processo de motivação é evolutivo, isto é, 

quando se recompensa as pessoas, mais propostas, programas e iniciativas 

serão promovidas por elas, pois, de fato, a sobrevivência de uma organização 

depende da motivação de seus colaboradores e por outro lado, a recompensa 

dos colaboradores não depende do sucesso da organização que em situações 

extremas, quando seus resultados são ruins, procede à dispensa do pessoal, 

quando seus resultados são tão bons que permitem um forte desenvolvimento 

da promoção interna. Portanto, ter pessoas motivadas na organização 

contribuirá diretamente para o crescimento da empresa, que está também 

diretamente ligado ao crescimento pessoal e profissional dessas pessoas. 

 

Assim, o presente estudo tem por objetivo discutir e refletir sobre o 

desafio do Gestor de Recursos Humanos na motivação pessoal e profissional 

de seus colaboradores, afirmando que um dos meios essenciais para resgatar 

a valorização profissional e para o sucesso de uma organização está nas mãos 

das pessoas motivadas. Para tanto, a monografia levanta a seguinte questão: 

apresentar como o Gestor de Recursos Humanos pode utilizar a ferramenta 
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motivação, para despertar o interesse de seus colaboradores em atingir um 

objetivo pessoal ou organizacional, sem precisar conceder benefícios: dinheiro, 

quem se destacar mais ganha viagens de final de semana com acompanhante, 

ajuda de custo relacionado à compra de remédios, alimentos, casa própria etc, 

assistência médica entre outros benefícios que o gestor pode oferecer aos 

seus colaboradores como forma de recompensa se cumprirem determinadas 

ordens. 

 

A motivação do colaborador tem como objetivo fazer com que ele 

trabalhe mais disposto, aumente sua produção, a qualidade do seu serviço e 

que ele esteja sempre pronto a ajudar a organização quando ele for solicitado. 
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CAPÍTULO I 

 

AS ORGANIZAÇÕES E SEUS COLABORADORES 

 

As organizações são unidades planejadas, com propósito de atingir 

objetivos comuns. São constituídas por pessoas, departamentos, cargos 

tecnologias, ou seja, é um grupamento de recursos, de dinheiro, de 

equipamentos, de materiais e de informações, com o objetivo de produzir bens 

e de prestar serviços. Elas buscam estar sempre atualizadas com os novos 

acontecimentos do mercado de trabalho e requerem profissionais criativos, 

comunicativos, capazes de promover inovações para o crescimento das 

organizações. Para Barnard: 

 

“ a organização é um sistema de atividades 

conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas. 

A cooperação entre elas é essencial para a existência da 

organização. Uma organização somente existe quando: 

há pessoas capazes de se comunicarem e que estão 

dispostas a contribuir com ação, afim de cumprirem um 

propósito comum. ” (BARNARD apud CHIAVENATO, 

2003, p.21). 

 

 

Estamos vivendo uma era em que a todo o momento surgem novos 

conhecimentos, mudanças sociais, tecnológicas, econômicas, culturais e 

políticas, que precisam ser adaptadas ao cotidiano das organizações e a seus 

colaboradores. As pessoas precisam estar cada vez mais capacitadas para 

exercerem suas atividades e aptas a assumirem novas responsabilidades. 

Para tanto, necessitam ser motivadas e bem treinadas, pois  os colaboradores 

dependem das organizações em que trabalham por outro lado, as 

organizações dependem dos colaboradores para produzirem seus bens e 
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serviços, para atingir objetivos e metas, para atender seus clientes e para 

competir no mercado. Na verdade, cada uma das partes depende da outra, 

estabelecendo uma relação na qual há benefícios recíprocos. As organizações 

funcionam através dos colaboradores que delas fazem parte, que decidem e 

agem em seu nome, para tanto, elas precisam de profissionais que estejam 

aptos a resolver problemas e a representá-la no que for preciso. Para que 

essas questões ocorram, é necessário que os colaboradores estejam bem 

motivados e que sejam avaliados em todos os momentos. 

 

As organizações passaram a investir em profissionais que estejam 

atentos ao que acontece ao seu redor, que estejam sempre buscando 

formação permanente. É necessário aperfeiçoar-se, desenvolver-se 

profissionalmente e pessoalmente, ter consciência de que se deve dar 

continuidade em sua formação, pois é um processo necessário para seu 

crescimento profissional. 

 

 

“ O homem assume um papel de maior relevância nas 

organizações: criar, planejar e estar em permanente 

inovação. Para isso, a educação, que antes era tida como 

apenas uma das etapas de nossas vidas, passa a ser 

permanente, já que, com os processos de constante 

inovação, a obsolescência do conhecimento dominado 

torna-se extremamente elevada. ” (RODRIGUEZ, 2002, 

p.440) 

 

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e exigindo 

profissionais qualificados. Comprometidos, participativos, aliados à 

organização, capazes de promover inovações e que garantam a melhoria dos 

seus serviços, o aumento do seu desempenho e que tragam maiores 

benefícios para a organização. 
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Para que uma organização tenha êxito em seus objetivos, não basta 

definir aonde se quer chegar, conforme Fernando Tenório analisa: “É 

fundamental organizar o trabalho a ser realizado, estabelecendo atribuições e 

responsabilidades, distribuindo recursos e definindo formas de trabalho, de 

modo a garantir que objetivos sejam atingidos”. (p.22) 

 

As organizações são constituídas por um ambiente que proporciona 

bem estar e adequado às necessidades dos colaboradores, e o bem mais 

valioso que existe nelas é o ser humano, embora nem sempre tenha sido 

assim. 

 

A Revolução Industrial enfocou a máquina como o bem maior. 

Felizmente, esse pensamento durou apenas algumas décadas. Já em 1958, 

Weil afirmava que “o homem é capaz de fabricar uma máquina, mas nunca se 

viu uma máquina fabricar um homem” (p.21). Ainda, segundo ele, uma 

empresa “é dirigida, mantida e controlada por homens” (p.19) e que, de nada 

adiantaria maquinário de última geração se o homem não soubesse como 

manejá-lo. Foi o fim da supremacia das máquinas. 

 

O profissional de hoje não deve mais seguir os modelos do passado, 

nos quais cada um era responsável por uma atividade e nada mais além disso. 

As pessoas devem empenhar-se e investir no conhecimento do mundo que as 

cerca, adquirindo assim, novas aptidões e atitudes, porque são elas que terão 

a capacidade, habilidade para tomar decisões. 

 

Pode-se notar que, para atender aos objetivos das organizações e dos 

colaboradores, é necessário que haja uma interação entre ambas as partes. 

Chiavenato diz que: 

“ as organizações são constituídas de pessoas. Por outro 

lado, as organizações constituem para as pessoas um 

meio pelo qual podem alcançar muitos e variados 

objetivos pessoais com um mínimo de custo, d tempo, de 
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esforço e de conflito, os quais não poderiam ser 

alcançados apenas através do esforço individual. ” 

(CHIAVENATO, 2003, p.13). 

 

 

As organizações dependem de seus colaboradores para atingir os 

seus objetivos e cumprir as suas missões. Para tanto, precisam tratá-los como 

parceiros, aproveitando todo o seu talento. Ainda para Chiavenato, 

 

 

“ as organizações surgem exatamente para aproveitar a 

sinergia dos esforços de vários indivíduos que trabalham 

em conjunto. As pessoas não são recursos que a 

organização consome, utiliza e que produzem custos. Ao 

contrário, as pessoas constituem fator de competitividade, 

da mesma forma que o mercado e a tecnologia. ” 

(CHIAVENATO, 2003, p.19). 

 

 

Sendo tratados como parceiros, os colaboradores serão bem mais 

produtivos, aumentando a possibilidade de conduzir as organizações ao 

sucesso. Eles farão cada vez mais investimentos nas organizações, serão 

mais dedicados, responsáveis, esforçados e terão mais comprometimento. 

Segundo Simon, 

 

 

“ os indivíduos estão dispostos a cooperar sempre que  

as suas atividades dentro da organização contribuam 

diretamente para o alcance dos seus próprios objetivos 

pessoais. Em outros termos, os indivíduos fazem 

contribuições à organização sempre que recebam dela os 
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incentivos e alicientes desejados ” (SIMON apud 

CHIAVENATO, 2003, p.134). 

 

 

Hoje, as organizações precisam de profissionais multifuncionais, isto é, 

de pessoas que sejam capazes de realizar várias funções, que sejam capazes 

de aprender, se renovar e ousar, de ter coragem para correr riscos e enfrentar 

desafios, de possuir iniciativa e não deixar de concluir o que iniciou, ser 

polivalente. Adquirir conhecimento está sendo cada vez mais importante, 

porém quanto mais se sabe, mais é preciso aprender. 

 

Devido ao volume e à variedade de informações que surgem e se 

modificam constantemente, é importante lembrar às organizações o cuidado 

que se deve ter com envolvimento de seus colaboradores em processos de 

mudança que exige uma nova postura na execução de suas tarefas. É 

indispensável que eles sejam preparados para a transição através de 

treinamento e programas de formação profissional, possibilitando, assim, 

melhores resultados. Segundo Lemos, quando essa preparação falha: “o 

ambiente inteiro sofrerá com isso através de um clima tenso para todos os 

empregados que estejam direta ou indiretamente ligados às mudanças, em 

todos os níveis”. (RIBEIRO, 2003, p. 36) 

 

Nas organizações, a necessidade de manter a competitividade no 

mercado exige desenvolver novas competências dos colaboradores. Nesse 

ponto, a tarefa do Gestor de Recursos Humanos, é crucial, pois irá colaborar 

não só nos processos de serviço, como também na avaliação permanente dos 

colaboradores, permitindo diagnosticar as novas necessidades em função de 

cada contexto e os meios para gerar soluções mais rapidamente nos grupos 

de trabalho. 
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1.1 – Qualidade de Vida nas Organizações 

 

Antes de se focar a Qualidade de Vida nas Organizações, faz-se 

necessário um entendimento do conceito do que seja Qualidade de Vida. 

 

Segundo Milioni (2003) a expressão qualidade de vida tem livre 

interpretação, sem uma regra geral, porquanto depende da tônica que a ela se 

queira dar, conforme os valores, filosofia e propósito das pessoas e entidades 

que a queiram usar como referência para o trabalho que desenvolvem na 

busca da felicidade do ser humano. 

 

Qualidade de vida é uma questão inter-setorial, isto é, para que alguém 

tenha qualidade de vida, necessita satisfazer muitos aspectos ligados a 

diversas áreas da vida cotidiana. 

 

Para Limongi-França (2004) qualidade de vida é a sensação de bem-

estar, proporcionada pelo atendimento das necessidades individuais, do 

ambiente social e econômico e das expectativas de vida. 

 

A qualidade de vida, refere-se portanto, a uma condição de vida 

favorável ou desfavorável, considerando aspectos como: alimentação, 

habitação, transporte, educação, saúde, trabalho, lazer, saneamento. 

 

Qualidade de vida significa entender e procurar atender a pessoa em 

suas necessidades integrais relacionadas às dimensões mental, física, social, 

emocional e espiritual. Sendo assim, é tão ampla quanto a dimensão do ser 

humano, uma vez que perseguir qualidade de vida significa entender e 

procurar entender a pessoa em suas necessidades integrais. 

 

E nas organizações, a preocupação constante com a competitividade, 

que requer produtividade com qualidade, tem levado-as a aumentar o nível de 

satisfação dos colaboradores no desenvolver de suas atividades profissionais, 
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buscando neles efetivos aliados na corrida pela sobrevivência, pois 

profissionais desmotivados e insatisfeitos com certeza não produzirão produtos 

e serviços de qualidade e, conseqüentemente, comprometerão as chances de 

sobrevivência da organização. 

 

Como cita Fernandes (apud DESCHAMPS, 1997), homens 

mobilizados e satisfeitos fazem a diferença, portanto somente sobreviverão as 

empresas que souberem utilizar seus recursos humanos tão bem como sua 

tecnologia e seu capital. 

 

Para que a organização tenha profissionais trabalhando com níveis 

elevados de satisfação e motivação, é preciso haver oportunidade de 

participação destes, pois a efetiva participação constitui meio importante para 

que as pessoas apresentem o comprometimento  necessário com as propostas 

da organização, viabilizando o alcance dos resultados a serem atingidos por 

ela e conseqüentemente, tornando-a mais competitiva no mercado. 

 

Diante de tantas turbulências, mudanças e incertezas que caracterizam 

o contexto atual das organizações, o que nos parece restar é o desafio da 

sobrevivência e as organizações que estiverem consciente de que a 

competitividade requer produtividade com qualidade, o que não significa 

apenas investir em tecnologias, mas também nas pessoas que trabalham na 

organização, terão mais chances de sobreviver neste competitivo mercado. Em 

decorrência do exposto nunca foi tão importante conhecer, identificar as 

necessidades e anseios das pessoas e compatibilizá-los com sua atuação no 

trabalho. Conhecer o que motiva as pessoas é fundamental para o sucesso de 

qualquer organização. Desta forma a Qualidade de Vida nas Organizações 

pode colaborar na criação de condições que motivem os profissionais, através 

de um ambiente de trabalho saudável, identificando as necessidades e anseios 

dos colaboradores, reconhecendo o bom desempenho, oportunizando a 

participação dos colaboradores nas decisões da organização, facilitando o 

desenvolvimento pessoal, garantindo meios para o feedback positivo, 
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proporcionando desafios, projetando o trabalho de modo a torná-lo atraente, 

etc. 

 

Rodrigues (1994, p.150) afirma que “QVT tem como base para sua 

mensuração a motivação e a satisfação em diferentes níveis”. 

 

Assim fica evidente a ligação do termo qualidade de vida com a 

motivação dos colaboradores. Para que hajam mudanças eficazes, é 

fundamental um diagnóstico da qualidade de vida nas organizações 

relacionado a motivação e a satisfação dos colaboradores que compõem a 

organização. 

 

Para que a qualidade de vida nas organizações possa de fato 

contribuir com os aspectos motivacionais que cercam cada pessoa no seu 

ambiente de trabalho, os gestores devem estimular seus colaboradores para 

que sejam ativos, apreciem seu trabalho, trabalhem de forma cooperativa em 

equipe, desenvolvam novas competências, alcancem metas ambiciosas, sejam 

mais reconhecidos, considerando seus desejos, necessidades e expectativas 

individuais e procurando uma convergência entre estes e os objetivos 

organizacionais. 

 

É preciso que a qualidade de vida junto com a motivação, busquem 

humanizar as relações de trabalho na organização, resgatando o senso de 

valorização dos colaboradores (auto-estima) hoje tão abalado pela 

necessidade de sobrevivência, fazendo com que muitos se sujeitem a salários 

indignos e a condições sub-humanas ou desumanas de trabalho. 

 

A qualidade de vida, como uma tentativa séria de humanizar o 

trabalho, de resgatar a auto-estima através da motivação, satisfação e o senso 

de valorização dos colaboradores, considera o que James (apud SPITZER, 

1997) salienta como princípio mais profundo da natureza humana: o anseio de 

valorização. 
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Pode-se dizer que o comportamento motivacional é como uma fonte de 

energia, praticamente em estado de ebulição dentro de cada um de nós e que 

a qualidade de vida nas organizações por buscar satisfazer as necessidades 

pessoais importantes, através de uma organização em que os colaboradores 

atuam, constitui importante fonte de energia motivacional que é imprescindível 

para os dias atuais, lembrando que não existem organizações vencedoras sem 

trabalhadores vencedores. 

 

 

1.2 – O Processo de Motivação nas Organizações 

 

Segundo Volpato (1998, p.82), um dos pontos em que a motivação é 

considerada muito importante diz respeito ao sucesso empresarial, 

entendendo-o como uma forma efetiva de alcançar a realização de um projeto 

ou uma gestão. Tanto sob os pontos de vista da administração, como dos 

trabalhadores, o sucesso é um tipo de motivação que não nasce sozinho, 

depende tanto da tecnologia adotada na organização como do desempenho e 

da qualidade exercida pelas pessoas que ali trabalha em torno de um mesmo 

objetivo. 

 

Sob o ponto de vista da administração estratégica, a conotação do 

trabalho e da motivação deve estar em sintonia com o sistema de valores 

estabelecidos pela cultura da organização. Sabe-se que a cultura 

organizacional está intimamente ligada ao conjunto de valores pessoais a 

ponto de exercer influência em todo o sistema organizacional. 

 

O desenvolvimento do processo motivacional na organização é o 

elemento chave de uma gestão estratégica e de resultados. Seu grande 

diferencial se dá por meio do equilíbrio da capacidade produtiva e da 

motivação dos colaboradores. Este, porém não ocorre sem um conjunto claro e 

expressivo de valores. 
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Os valores são entendidos como uma crença no que é valioso ou 

relevante, princípios ou padrões considerados importantes por determinado 

colaborador ou grupo. Cada organização define seus valores no que considera 

merecer mais atenção. 

 

Volpato (1998, p.82) afirma que para conhecer quais são os valores 

em uma organização é necessário entender o que baliza as prioridades e 

caminhos que se desejam seguir na busca de seus objetivos, ou qual a visão 

de futuro da organização com relação aos seus colaboradores e consigo 

mesma. 

 

Entende-se que o processo motivacional deve estar em concordância 

com os valores internos e externos da organização, pois para que haja um 

consenso na busca de produtividade e conseqüentemente lucratividade, a 

organização seguida de seus colaboradores internos, precisa estar na busca 

constante de satisfação de nível operacional e pessoal. 

 

Percebe-se que para solucionar problemas de desmotivação no local 

de trabalho pressupõe a adaptação às mudanças ambientais e 

organizacionais. A resolução de problemas desta ordem requer também uma 

administração dos recursos humanos de forma estratégica. 

 

Para Volpato (1998, p.83), apesar dos enormes avanços na área 

comportamental das organizações, trabalhadores ainda se ressentem da falta 

efetiva de comunicação entre setores, da troca de “feedback” entre chefias e 

trabalhadores, do planejamento propriamente dito e do excessivo controle nas 

decisões e ações individuais e grupais. 

 

É através destes fatores que se pode ter noção de como anda o nível 

de satisfação e conseqüentemente a motivação dos colaboradores dentro da 

organização. A participação de um profissional motivado é fator determinante 
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da eficácia, pois ele será o operador de equipamentos, o executor dos 

procedimentos e o responsável pelo cumprimento das metas. 

 

A percepção da importância dos colaboradores como tais e não como 

números dentro da organização permitirá que se redescubra talentos que 

poderão contribuir positivamente para o bem comum na organização gerando 

maior produtividade. 

 

Segundo Volpato (1998, p.83), todos os trabalhadores são fontes 

sublimadas de inovação dentro do processo produtivo e podem contribuir por 

meio de seu conhecimento tácito, intervindo no sistema de rotinas e 

procedimentos, com sugestões ou opiniões, consolidando assim uma maior 

integração com o seu meio de trabalho, deixando de serem simples executores 

de tarefas para serem sujeitos da ação, isto é, passando de sujeitos passivos 

para ativos. 

 

Para que isso aconteça nas organizações, são necessárias mudanças 

comportamentais em todos os níveis da organização. Faz-se necessária a 

criação de um ambiente motivacional para a inovação. 

 

Volpato (1998, p.83) acredita que esse ambiente ultrapasse a simples 

mudança e requer a adoção de uma nova filosofia de trabalho, fazendo com 

que o trabalhador, por meio de seu conhecimento de trabalho, sinta-se 

motivado para inovar. Separar o trabalho manual do intelectual e romper com a 

visão fordista torna-se uma necessidade fundamental para a criação de um 

ambiente motivacional a inovação. 

 

Atuando dessa forma, contribui-se para atingir níveis almejados de 

competitividade e produtividade nas organizações e progressivamente fazer 

das inovações procedimentos permanentes nas organizações. Deste modo, 

haverá constante atualização de todos os membros da organização e estes 
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poderão estar sempre buscando e alcançando a motivação em suas 

respectivas funções. 

 

Outro elemento de motivação utilizado por organizações preocupadas 

em criar um ambiente propício à inovação e a criatividade, expressando seus 

valores em busca da produtividade, é o cuidadoso alinhamento dos sistemas 

de recompensa. 

 

De acordo com Volpato (1998, p.85), as organizações centradas nas 

pessoas não destacam o dinheiro como fator primário de motivação, preferindo 

salientar as recompensas intrínsecas do prazer, do crescimento, do trabalho 

em equipe, do desafio e da realização. Para tanto, proporcionam aos 

colaboradores oportunidades constantes para que estes se sintam bem em 

relação às suas conquistas, contando com o reconhecimento de pessoas com 

quem se importam como seus colegas e chefes. 

 

Para Carvalho (1995, p.170), o empregado deve sempre sentir a 

relação entre ele e o produto acabado no sentido do orgulho de dizer “eu fiz 

parte do processo, eu colaborei neste feito”; isso é muito importante dentro das 

organizações, pois um colaborador motivado produz mais e melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

22

CAPÍTULO II 

MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Um dos instrumentos que vem para auxiliar a gestão das organizações, 

é a motivação, que atua na organização como uma ferramenta de gestão dos 

recursos humanos, capaz de aumentar a produtividade, diminuir custos, 

tornando a organização mais competitiva diante do mercado. 

 

Segundo Ribeiro (2003) equipe motivada não é somente a suprema 

conquista do gerente, mas uma das principais condições para a geração de 

lucros na empresa, trabalhadores motivados se superam e superam as 

expectativas da empresa. 

 

A motivação para o trabalho permanece ainda como um dos grandes 

desafios dentro da realidade das organizações. Apesar das inúmeras e 

complexas teorias, a motivação na prática, continua sendo enfocada com 

simplicidade e muito maior atenção esse assunto recebe, quando se identifica 

que os colaboradores estão desmotivados em seu trabalho. Despertar o 

interesse dos colaboradores para realização de um objetivo organizacional é 

uma questão bastante complicada, visto que os fatores que os levam a 

caminhar naquela direção podem ser intrínsecos ou extrínsecos, ou seja, 

chamamos a motivação de INTRÍNSECA quando ela esta relacionada com 

recompensas psicológicas: reconhecimento, respeito, status e esse tipo 

motivacional está intimamente ligado as ações individuais dos gerentes em 

relação aos seus colaboradores Por outro lado chamamos de EXTRÍNSECA 

quando as causas estão baseadas em recompensas tangíveis: salários, 

benefícios, promoções, sendo que estas causas independe da gerência, pois 

geralmente são determinadas pela alta administração. Assim, as organizações, 

vêm repensando a utilização da punição como ferramenta para o alcance de 
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objetivos, visto que muitos colaboradores só se sentem impulsionados a 

realização de tarefas, apenas para evitar a punição ou conquistar recompensa. 

 

A complexidade do trabalho nas organizações, as suas múltiplas e 

variadas demandas, os novos ambientes de produção e a competitividade 

crescente no mundo dos negócios tem como conseqüência a necessidade de 

valorizar os colaboradores e de criar condições favoráveis para maximizar o 

seu desempenho e a sua satisfação no trabalho. O sucesso na carreira 

pessoal está em adquirir as habilidades necessárias que transformarão os 

colaboradores em parte do processo de produção das organizações. Bergamini 

observa que: 

 

“ Apesar das dificuldades com pessoas enfrentadas pela 

organização, elas continuam tendo que fazer face ao 

desafio de atrair a sua mão-de-obra e criar condições 

para que tais pessoas aí permaneçam desempenhando 

com eficácia e satisfação as atividades que fazem parte 

dos seus cargos. Além do mais, as empresas também se 

vêem diante do desafio de utilizar o potencial produtivo e 

criativo existente dentro de cada pessoa, transformando-o 

em comportamento naturalmente espontâneo, 

oportunamente construtivo e eficazmente inovador. ” 

(BERGAMINI, 1997, p.25). 

 

 

A preocupação com a motivação dos colaboradores vem sendo um 

fato bastante discutido pelas organizações, pois antes da Revolução Industrial 

a principal maneira de motivar consistia no uso de punições psicológicas, 

restrições financeiras, chegando até se tornar reais sob a forma de prejuízo de 

ordem física. 
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Com a Revolução Industrial, investimentos cada vez mais pesados 

foram feitos com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos industriais 

que por sua vez, passaram a exigir maiores e mais recompensadores retornos, 

gerando grande preocupação em termos da melhora dos procedimentos na 

forma de trabalhar. Passou-se a exigir pessoas mais adequadas para os 

diferentes cargos, como também treiná-las no uso de ferramentas mais 

produtivas, com isso, deveria buscar delinear planos salariais que pudessem 

ser considerados como verdadeiros estimuladores para que o colaborador 

aumentasse seus ganhos à medida que agisse com maior rapidez, fazendo 

exatamente aquilo que seu superior lhe ordenasse fazer. Organização e o 

aumento de lucros tinham nitidamente precedência sobre quaisquer outras das 

possíveis finalidades das organizações. 

 

As operações de trabalho foram tornando-se cada vez mais simples e 

robotizadas, em lugar do clima de punição, adotou-se a idéia de que o dinheiro 

seria a principal fonte de incentivo à motivação. Acreditou-se que a maioria dos 

colaboradores escolheria os seus empregos não tanto pelo tipo de trabalho ou 

pelo conteúdo dos cargos, mas principalmente o faria tomando por base as 

perspectivas de remuneração. Como foi relatado em algumas obras: 

 

“ Mais fundamentalmente, a teoria clássica da 

organização formal repousa sobre uma concepção de 

homem que pode, mais uma vez, qualificar-se como 

muito sumária. Não que os seus autores realmente 

tenham ignorado o problema da motivação. Taylor e os 

primeiros psicólogos industriais, esses teóricos pensaram 

ter descomplicado a concepção da conduta humana de 

convir que para motivar seguidores seria necessário, 

apenas, atentar, sobretudo para uma sistemática se 

recompensa / punição. Para eles, os homens contratados 

pela organização são ao mesmo tempo, racionais e 

passivos, preferindo a segurança de uma atividade 
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precisa aos riscos que acompanham toda a liberdade. ” 

(LEVY-LEBOYER, 1974, p. 17) 

 

Segundo o pensamento dominante, os trabalhadores seguiram à risca 

tudo aquilo que estivesse previsto e claramente especificado. 

 

Dentro desse ambiente de incentivo à produtividade máxima, os 

colaboradores logo perceberam que estavam arriscando a sua própria 

segurança na organização. Recebiam salários bem maiores, mas isso 

requereria um número menor deles para atingir a mesma produtividade, 

conseguindo assim, a sua permanência no emprego por mais tempo. 

 

Uma segunda proposta surge com Elton Mayo que defende a nova 

filosofia administrativa. Com ele, percebeu-se que a melhor maneira de motivar 

os colaboradores deveria caracterizar-se por forte ênfase do comportamento 

social dos mesmos. A estratégia administrativa deveria promover o 

reconhecimento do valor de cada colaborador, além de buscar, de forma muito 

especial, a satisfação das suas necessidades sociais. 

 

Assim, os objetivos motivacionais a serem perseguidos em situação de 

trabalho, orientavam as pessoas para se sentirem úteis e importantes, 

satisfazendo ao desejo natural dos colaboradores de se considerarem parte 

integrante de um grupo social, sem que fosse esquecido o reconhecimento 

individual de cada um deles, considerando as necessidades mais importantes 

e substituíam com vantagens o efeito das recompensas pecuniárias. Os 

gestores deveriam deixar clara a sua preocupação e simpatia para com os 

problemas, as necessidades e os desejos dos subordinados. Embora de 

maneira diferente, continuou-se a manipular os colaboradores no trabalho. 

 

Os colaboradores deveriam, segundo essa nova diretriz, conhecer de 

forma tão ampla quanto possível, tudo o que dissesse respeito à organização, 

tendo, ao mesmo tempo, abertura suficiente para emitir suas opiniões a 
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respeito de tudo, quer fosse quanto às estratégias produtivas, quer quanto às 

diretrizes administrativas da organização. Conseqüentemente, as formas de 

recompensa dos esforços no trabalho, deixaram de ser individuais para ser 

aplicadas sob a forma de incentivos grupais. A motivação estava nesse 

momento, sendo considerada parte integrante de um processo grupal. 

 

É importante destacar sempre que um colaborador motivado, desperta 

não somente a si mesmo como também pode vir a contagiar toda ou boa parte 

de um grupo, através de suas atitudes e do modo como desempenha suas 

funções. A motivação age nas pessoas como uma mola propulsora, o 

pensamento fica direcionado a uma determinada ação, ativa o comportamento 

que produz o impulso necessário a alavancar o progresso tanto individual 

quanto em grupo. 

 

 

 

2.1 – Motivação – Conceitos e Princípios 

 

Se buscarmos as origens e os significados mais profundos sobre a 

motivação, retroagiremos décadas e teremos dezenas de significados, 

conceitos e pontos de vista. Porém, todos direta ou indiretamente concluirão a 

mesma essência do que é motivação. 

 

A palavra motivação deriva do latim movere, que significa mover, 

designa a condição do organismo que influência a direção (orientação para um 

objetivo) do comportamento. Em outras palavras é o impulso interno que leva a 

uma ação. Podemos dar inúmeras definições para motivação. Uma delas, de 

Berelson & Steiner (1964), é a seguinte: “ Motivação é um estado interno que 

dá energia, torna ativo ou move o organismo, dirigindo ou canalizando o 

comportamento em direção a objetivos” (p.89). Entre outras definições  sobre a 

motivação, Heckhausen diz que:  
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“ Motivação é o empenho de aumentar ou manter tão alto 

quanto possível a capacidade de um indivíduo, a fim de 

que este possa alcançar excelência na execução das 

atividades das quais dependam o sucesso ou o fracasso 

da organização a que pertence. ” (HECKHAUSEN, 1967, 

p. 32) 

 

 

Motivação define-se pelo desejo de exercer altos níveis de esforço em 

direção a determinados objetivos organizacionais ou não, condicionado pela 

capacidade de satisfazer algumas necessidades individuais. 

 

Podemos dizer que as características básicas da motivação são que 

ela é um fenômeno individual, ou seja, somos únicos e devemos ser tratados 

como tal, que a motivação é intencional, uma vez que está sob o controle do 

trabalhador, a motivação é multifacetada, depende tanto do estímulo como da 

escolha do comportamento do trabalhador. Outra característica encontrada é 

que não podemos medir a motivação diretamente, medimos o comportamento 

motivado, ações e forças internas e externas que influenciam na escolha da 

ação, pois a motivação não é passível de observação. 

 

Muitas pessoas já devem ter passado por um período na vida onde 

tudo estava ruim. Levantar de manhã para trabalhar ou realizar qualquer outro 

tipo de tarefa que não fosse em seu benefício seria um sacrifício, não existia 

ânimo para fazer nada e os problemas surgiam de uma só vez e as soluções 

estavam desaparecidas por completo do seu mundo. Turbulências e 

tempestades são normais se aparecerem em algum momento da vida, mas 

elas costumam passar e a calmaria volta a fazer parte do cotidiano. Porém, se 

esse período conturbado persistir e o ânimo continuar em baixa, pode ser que 

o que esteja faltando seja motivação. 
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A motivação é uma força interior propulsora, de importância decisiva 

no desenvolvimento do ser humano. Assim como na aprendizagem em geral, o 

ato de aprender é algo ativo e jamais passivo. Fiorelli (2004) cita que a 

motivação é uma força, uma energia que nos impulsiona na direção de alguma 

coisa que nasce de nossas necessidades interiores, ou seja, quando a 

motivação ocorre às pessoas tornam-se mais produtivas, atuam com maiores 

níveis de satisfação e ainda geram efeitos multiplicadores, o que deve ser 

encarado com um diferencial relevante para uma organização atuante no 

mercado competitivo, comprovando a suma importância na valorização da 

motivação. 

 

Para trabalhar a força humana de modo que todos dêem o máximo de 

si, é necessário ter pessoas motivadas e satisfeitas com aquilo que fazem, 

assim desenvolverão com melhor qualidade suas atividades e perseguirão 

objetivos com maior eficácia, portanto, torna-se indispensável a qualquer 

organização, independentemente do seu porte, empreender esforços para 

possibilitar que as pessoas sintam-se motivadas, buscando assim uma melhor 

produtividade e qualidade. 

 

Vários cientistas e especialistas no comportamento humano pesquisam 

sobre a motivação. Um desses estudiosos é muito conhecido por ter 

desenvolvido o que diz ser a motivação em estado de ânimo, que tem como 

objetivo a satisfação das necessidades humanas. Em 1943, Abraham H. 

Maslow, classificou essas necessidades em fisiológicas, de segurança, sociais, 

de auto-estima e de auto-realização. 

 

Segundo Maslow, o ser humano persegue a satisfação dos seus 

desejos e motiva-se para atendê-los. Quando suas necessidades não são 

satisfeitas, geram tensão. Na tentativa de minimizar essa tensão, o indivíduo 

ganha força motivadora para buscar realização das necessidades. 
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Outros pesquisadores estudaram o assunto e alguns discordam de 

Maslow, como Frederick Herzberg, que dizia em 1969, que a motivação é 

influenciada por fatores que levam à satisfação e fatores que levam à 

insatisfação. Segundo Herzberg, a motivação depende do atendimento de 

ambos. 

 

Como é possível perceber, faz tempo que a motivação do ser humano 

é tema de estudos e pesquisas. Muitos outros cientistas ainda procuram o 

mecanismo desse sentimento tão importante para o desenvolvimento, na 

tentativa de promover o equilíbrio e o bem estar das pessoas. 

´ 

É importante também que se leve em consideração a existência das 

diferenças individuais e culturais entre as pessoas quando se fala em 

motivação. Esse diferencial não só pode afetar significativamente a 

interpretação de um desejo, mas também o entendimento da maneira 

particular como as pessoas agem na busca dos seus objetivos. Os indivíduos 

tendem a desenvolver suas forças motivacionais como produto do ambiente 

cultural em que vivem, da maneira pela qual as pessoas percebem seu 

trabalho e encaram suas vidas. Há forças motivacionais dominantes no 

indivíduo e que demonstram a importância da motivação. 

 

 

2.2 – Principais Teorias Motivacionais 

 

Mesmo sabendo que o estudo da motivação humana tem raízes na 

Antiguidade, ele surge a partir da Escola de Relações Humanas, que foi a 

primeira a enfatizar a satisfação do funcionário, a se ocupar com suas 

questões afetivas e pessoais, estudando e analisando de maneira sistemática 

os aspectos humanos dentro da organização. 

 

Nas teorias clássica e científica, o enfoque motivacional era baseado 

na remuneração do funcionário, porém, se observa no decorrer do processo, 
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uma maior preocupação por parte do empregado em manter seu emprego do 

que na própria remuneração. 

 

Isso demonstra que o aspecto econômico é somente um dos fatores 

motivacionais, existindo, no entanto, vários outros fatores que também tem sua 

relevância. 

 

Procurou-se abordar de maneira objetiva, alguns estudiosos e suas 

teorias, a fim de descrever suas conclusões sobre as razões pelas quais as 

pessoas se comportam de certo modo. 

 

As teorias motivacionais se subdividem em teorias de conteúdo e 

teorias de processo, onde as primeiras referem-se a “o que” motiva o 

comportamento humano e a segunda refere-se em “como” o comportamento é 

motivado. 

 

- Teorias de conteúdo: 

 

• Teoria da Hierarquia das Necessidades – Maslow 

 

A teoria em questão estuda a motivação através das necessidades dos 

seres humanos. Maslow, o autor da teoria, considera “necessidade”, a 

manifestação natural de sensibilidade interna, que desperta uma tendência a 

realizar um ato ou a procurar uma determinada categoria de objetos. 

 

Maslow organizou as necessidades humanas em cinco categorias 

hierárquicas, conforme sua predominância e probabilidade: 

 

- Necessidades Fisiológicas: necessidades de sobrevivência – 

alimento, água, oxigênio, sono, sexo – e também são instintivas, uma vez que 

nascem com o homem; 
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- Necessidades de Segurança: busca de proteção contra ameaças e 

privações. Mantém as pessoas em estado de dependência seja com a 

empresa, seja com outras pessoas; 

 

- Necessidades Sociais: relacionadas ao convívio social – amizade, 

afeto, amor; 

 

- Necessidade de Estima: desenvolvimento de sentimentos de 

autoconfiança e de ser útil e necessário para os outros. Sua frustração produz 

sentimentos de inferioridade e impotência; 

 

- Necessidade de Auto-Realização: tendência de explorar suas 

potencialidades. 

 

Após estruturar conceitualmente o estudo da motivação humana, o 

autor estabelece uma distinção nítida entre motivação de deficiência e 

motivação de crescimento, no caso, as necessidades básicas correspondem 

a motivos de deficiências, que constituem déficits no organismo, onde o 

preenchimento se dá através de objetos ou seres humanos de fora. Desta 

forma, logo quando o indivíduo satisfaz uma necessidade, surge outra, e assim 

sucessivamente. 

 

A motivação de crescimento ocorre quando o passo seguinte é 

subjetivamente mais agradável, isto é, quando já satisfazemos suficientemente 

as nossas necessidades básicas, assim seremos motivados pelas tendências 

para individualização. 

 

A diferença entre as necessidades básicas (deficiência) e as 

necessidades de crescimento são de ordem qualitativa, uma vez que as 

pessoas diferem na intensidade de suas necessidades. 
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De acordo com essa teoria, dificilmente iremos atingir o topo da 

pirâmide, pois sempre haverão novos objetivos e sonhos. 

 

São muitas as críticas feitas a esta teoria que fazem ressalvas sobre 

as dificuldades de se avaliar a teoria, a metodologia utilizada no processo de 

pesquisa, a dificuldade de se evidenciar que a satisfação de uma necessidade 

ative a necessidade seguinte, porém a principal crítica diz respeito a 

subjetividade do indivíduo, sendo extremamente difícil padronizar seus agentes 

motivadores. 

 

• Teoria ERC – Alderfer 

 

Desenvolvida pelo psicólogo Clayton Alderfer, a partir da teoria de 

Maslow e de novas pesquisas, a Teoria ERC concorda que a motivação do 

trabalhador pode ser medida seguindo uma hierarquia de necessidades, porém 

diverge da Teoria de Maslow em alguns pontos básicos. 

 

Maslow via as pessoas subindo progressivamente dentro da hierarquia 

das necessidades. Já Alderfer percebia que as pessoas subiam e desciam 

dentro da hierarquia das necessidades e que existia apenas três fatores 

essenciais para motivação: 

 

- Necessidade existencial: necessidades básicas de Maslow, ou seja, 

necessidades de sobrevivência; 

 

- Necessidades de relacionamento: o ser humano tem necessidade 

de relacionamentos interpessoais, ou seja, sociabilidade e relacionamento 

social; 

- Necessidades de crescimento: necessidade que o ser humano tem 

de criar, dar sugestões, participar, etc, desenvolvimento do potencial humano. 
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Essa teoria adota o princípio de frustração-regressão, ou seja, uma 

necessidade inferior pode ser ativada quando uma necessidade mais elevada 

não pode ser satisfeita e também salienta que mais de uma necessidade pode 

ser focalizada de uma única vez. 

 

• Teoria dos Dois Fatores – Herzberg 

 

Herzberg tomou como ponto de partida a teoria clássica de Maslow, 

mas como Aldefer, também discordou de alguns pontos da Teoria das 

Necessidades. 

 

Concorda com Maslow no que diz respeito às necessidades serem 

sempre internas, mas discorda ao afirmar que quando as pessoas falam de 

“sentimento de insatisfação”, referem-se a fatores extrínsecos ao trabalho e 

quando se referem a sentir-se bem estão se referindo a fatores intrínsecos. 

 

Para Herzberg, a motivação depende do trabalho em si e não dos 

incentivos que os empresários possam dar aos funcionários e enquanto para 

Maslow todas as necessidades motivam e provocam satisfação, para Herzberg 

não são todas as necessidades que motivam, pois algumas apenas evitam a 

não-satisfação. 

 

Herzberg classifica a motivação em duas categorias: 

 

- Fatores de Higiene: são os fatores extrínsecos e são insatisfacentes, 

ou seja, os que previnem a insatisfação; giram em torno do “CONTEXTO DO 

CARGO”: como a pessoa se sene em relação à empresa, as condições de 

trabalho, salários, prêmios, benefícios, vida pessoal, status, relacionamentos 

interpessoais; 

 

- Fatores de Motivação: são os fatores intrínsecos, associados a 

sentimentos positivos e estão relacionados com o “CONTEÚDO DO CARGO”: 
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como a pessoa se ente em relação ao cargo: o trabalho em si, realização 

pessoal, reconhecimento, responsabilidades. O funcionário que esta motivado 

tem um gerador interno e executa a tarefa por ela mesma, pela realização, o 

reconhecimento, a responsabilidade e progresso. 

 

Dentro do ponto de vista desta teoria, a chave da motivação se 

encontra na reestruturação dos cargos, tornando-os mais desafiadores e 

gratificantes, elementos estes, que foram tirados dos mesmos pela excessiva 

especialização. 

 

Para o autor, a insatisfação não é o mesmo que a não satisfação, uma 

vez que pode não estar insatisfeito, mas ao mesmo tempo, pode-se também 

não estar satisfeito. 

 

Muitas críticas foram feitas à teoria no que diz respeito a metodologia 

empregada sendo limitada ao seu modelo, quando não empregado, gera 

resultados divergentes e também são criticadas as superposições 

consideradas na teoria, em outras palavras, é questionada a suposição que 

dois conjuntos de fatores operam primariamente em uma única direção. 

 

• Teoria da Realização ou Teoria das Necessidades 

Adquiridas – McClelland 

 

Essa teoria ressalta que as necessidades podem ser aprendidas ou 

socialmente adquiridas durante a vida, iniciando-se assim que o indivíduo 

começa a interagir com o ambiente e se resumem em três necessidades 

básicas: 

 

- Necessidade de Realização (nR): é o desejo de ser excelente, de 

ser melhor, de ser mais eficiente e as pessoas com essas necessidades 

gostam de correr riscos calculados, de ter responsabilidades, de traçar metas; 
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- Necessidade de Poder (nP): é o desejo de controlar os outros e de 

influenciá-los. Pessoas assim tem grande poder de argumentação e esse 

poder pode ser tanto positivo quanto negativo e procuram assumir cargos de 

liderança; 

 

- Necessidade de Aflição (nA): reflete o desejo de interação social, de 

contatos interpessoais, de amizades e de poucos conflitos. Pessoas com 

essas necessidades colocam seus relacionamentos acima das tarefas. 

 

Através de sua teoria, o autor estabelece pontos importantes a serem 

avaliados tais como o esforço do indivíduo em busca de feedbacks concretos, 

a eleição de modelos a serem seguidos, o estabelecimento de metas com 

propostas desafiadoras e um maior controle do indivíduo para com seus 

desejos. 

 

- Teorias de Processo: 

Enquanto as teorias de conteúdo se preocupavam com as 

necessidades, as teorias de processo procuravam verificar como o 

comportamento é ativado, dirigido, mantido e ativado. 

 

• Teoria da Expectação – Vroom 

 

Teoria da Expectação foi desenvolvida em 1964 por Victor Vroom e é 

baseada em uma visão econômica do indivíduo, vendo as pessoas como seres 

individuais com vontades e desejos diferentes relativos ao trabalho, fazendo 

com que tomem decisões selecionando o que mais lhe cabe no momento. 

 

O idealizador desta teoria definiu pressupostos sobre os 

comportamentos dos indivíduos nas organizações: 

 

- Comportamento é motivado por uma combinação de fatores do 

indivíduo e do ambiente; 
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- Os indivíduos tomam decisões sobre seu comportamento na 

organização; 

 

- Os indivíduos têm necessidades, desejos e objetivos diferentes; 

 

- Os indivíduos decidem entre alternativas de comportamentos 

baseados em suas expectativas de quando um determinado comportamento 

levará a um resultado desejado. 

 

Os principais componentes da teoria são: 

 

- Valência: a força do desejo de um indivíduo para um resultado 

particular é o valor subjetivo relacionado a um incentivo ou recompensa; 

 

- Expectativa: o conjunto de esforços para o primeiro nível de 

resultados, em outras palavras, os trabalhadores acreditam que seus esforços 

irão levá-los aos resultados desejados; 

 

- Instrumentalidade: é a relação entre o desempenho e a recompensa. 

Caso seus esforços forem devidamente recompensados, teremos uma relação 

positiva, caso contrário, será negativa. 

 

Dentro dessa visão teórica, os indivíduos fazem escolhas baseadas em 

seus ideais de recompensa não obtidos ainda, as recompensas devem estar 

inseridas em um período de tempo médio para que haja uma relação 

desempenho-recompensa e esta deve ser justa, e por fim, o indivíduo sabe o 

que se espera dele e passa a se comportar de maneira esperada. 

 

Sobre as críticas, podemos mencionar que essa teoria não foi 

exaustivamente testada de maneira empírica, dificultando sua validade, que 

ela é uma teoria racional, uma vez que as ações são previamente calculadas e 
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pesadas. Finalizando, nem todos os fatores que influenciam na motivação 

pessoal tiveram relevância no processo. 

 

- Teoria da Equidade – Stacy Adams 

 

Estudos realizados por J. Stacy Adams fundamentam-se no fato de 

que os trabalhadores buscam justiça quanto às recompensas recebidas, as 

comparando com as dos seus colegas de trabalho. 

 

Equidade, neste caso, é a relação entre a contribuição que o indivíduo 

da em seu trabalho e as recompensas que recebe comparada com as 

recompensas que os outros recebem em troca dos esforços empregados. É 

uma relação de comparação social. 

 

A Teoria da Equidade focaliza a relação dos resultados para os 

esforços empreendidos em relação a razão percebida pelos demais, existindo 

assim a equidade. 

 

Porém quando essa relação resulta em um sentimento de 

desigualdade, ocorre a inequidade, podendo esta ser negativa, quando o 

trabalhador recebe menos que os outros e positiva, quando o trabalhador 

recebe mais que os outros. 

 

Se alguma dessas duas condições acontecem, o indivíduo poderá se 

comportar da seguinte forma: 

 

- Apresentará uma redução ou um aumento em nível de esforço; 

 

- Poderá fazer tentativas para alterar os resultados; 

 

- Poderá distorcer recursos e resultados; 
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- Poderá mudar de setor ou até de emprego; 

 

- Poderá provocar mudanças nos outros; 

 

- E por fim, poderá trocar o grupo ao qual está se comparando. 

 

A equidade é subjetiva, o que pode parecer justo para o superior, pode 

não parecer justo para o subordinado, por isso, a maior importância recai sobre 

o que o ambiente percebe como justo e não sobre o que o gerente acredita ser 

justo. 

 

- Teoria do Reforço – Skinner 

 

A idéia principal dessa teoria é de que o reforço condiciona o 

comportamento sendo que este é o determinado por experiências negativas ou 

positivas, devendo o gerente estimular comportamentos desejáveis e 

desencorajar comportamentos não agradáveis. 

 

O reforço positivo se dá de várias formas tais como: premiações, 

promoções e até um simples elogio a um trabalho bem feito. São motivadores 

vistos que incentivam o alto desempenho. 

O reforço negativo condiciona o funcionário a não se comportar de 

maneira desagradável, atuando através de repreensões chegando até a 

demissões. 

 

Podemos concluir com os principais modelos de teorias motivacionais 

apresentadas que são três os conceitos básicos para se obter altos 

desempenhos: Conhecimento da motivação humana; Capacitação das 

pessoas e Oportunidades e desafios para que elas possam aplicar suas 

habilidades. 
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Tudo se torna um ciclo, somando nossa capacidade individual e o 

suporte organizacional, somos motivados a partir do momento que temos o 

reconhecimento (pessoal e financeiro) e a valorização do nosso trabalho, ou 

seja, quanto mais equilibrado for esse jogo, melhor será o desempenho. 

 

Em se tratando de recompensas monetárias, podemos dizer que o 

dinheiro é reforço condicionador, ou seja, é um resultado de primeiro nível por 

ser capaz de reduzir carências e necessidades, principalmente imediatas. Para 

que ele atinja o objetivo motivador, a pessoa precisa acreditar que irá 

satisfazer suas necessidades e que para isso terá que se empenhar. 

 

Outro fator relevante para a motivação é o enriquecimento das tarefas 

de acordo com o desenvolvimento das pessoas proporcionando maior 

amplitude e maior profundidade. 

 

E por fim, toda teoria tenta explicar como se dá o comportamento 

humano e qual a maneira ideal de justá-lo para maior eficiência e eficácia. 
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CAPÍTULO III 

O GESTOR DE RECURSOS HUMANOS E SUAS 

ATRIBUIÇÕES 

 

O desafio do Gestor de Recursos Humanos nas organizações é 

desenvolver políticas de gestão que tenham como foco o desenvolvimento do 

ser humano como pessoa, profissional e cidadão. Desta forma, sua inserção 

tem um caráter estratégico para organização, na medida em que deve ter uma 

visão sistêmica da mesma considerando, não somente o corpo funcional, mas 

todas as relações que a organização estabelece com a sociedade, 

consumidores, fornecedores e acionistas. 

 

Com as marcantes mudanças que o mundo tem passado, o rápido 

surgimento de novas informações e de novas tecnologias transforma a vida do 

homem, exigindo-lhe a construção de novas competências, a atualização de 

conhecimentos e o treinamento para adequar-se à nova realidade. 

 

Segundo ULRICH (2000) para criar valor e obter resultados os 

profissionais de Recursos Humanos precisam começar não pelo foco nas 

atividades, mas pela definição das metas, as quais garantem os resultados de 

seu trabalho. Com as metas definidas, podem-se estimular os papéis dos 

gestores de Recursos Humanos. Os profissionais precisam aprender a ser ao 

mesmo tempo estratégicos e operacionais, concentrando-se no longo e no 

curto prazo. 

 

Hoje, a necessidade da aprendizagem permanente, isto é, da 

continuidade da formação e do desenvolvimento pessoal profissional em todos 

os períodos da vida de um indivíduo é uma realidade. As organizações 

vislumbram, cada vez mais, profissionais altamente qualificados e motivados 

para desenvolverem suas atividades com eficácia e boa qualidade. Assim, o 

trabalho do gestor de recursos humanos tem sido valorizado nas organizações, 
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pois cabe a ele estimular e incentivar os colaboradores, propiciando um 

ambiente saudável, agradável, como também, o crescimento e 

desenvolvimento profissional. O gestor vai fazer uma triagem dos elementos 

necessários para o desenvolvimento do colaborador, levando-os a refletir, 

sobre a realidade, cada qual com suas características de personalidade 

distintas, suas necessidades próprias, trabalhando para atingir os objetivos da 

organização e também seus próprios objetivos. 

 

Na administração da contribuição dos colaboradores ULRICH (2000), 

os profissionais de Recursos Humanos se envolvem nos problemas, 

preocupações e necessidades cotidianas dos empregados. Como ativos 

defensores dos colaboradores que compreendam suas necessidades e 

garantam que elas sejam atendidas. Segundo o autor, através deste papel, os 

gestores de Recursos Humanos podem adicionar valor a uma organização e 

gerir a transformação e a mudança. Transformação acarreta modificações na 

cultura, os gestores que administram a transformação tornam-se guardiões e 

catalisadores culturais. Mudança refere-se à capacidade de uma organização 

de melhorar a concepção e a implantação de iniciativas e de reduzir o tempo 

de ciclo de todas as atividades organizacionais, os gestores ajudam a 

identificar e implementar os processos para mudança. Neste processo os 

profissionais atuam como parceiros organizacionais por ajudarem os 

colaboradores a se livrarem da antiga cultura e se adaptarem a uma nova. 

Como agentes da mudança, os gestores ajudam as organizações identificarem 

um processo para administrar a mudança. 

 

Espera-se que o gestor revele nos colaboradores a capacidade de 

auto-avaliação e de autocrítica, no sentido de buscar o conhecimento pessoal 

e profissional, que seja organizado, agindo com autonomia e responsabilidade, 

que seja afetuoso, demonstre companheirismo, compreensão, segurança, 

equilíbrio e respeito em seus relacionamentos interpessoais. É desejável que o 

gestor seja, também, um intelectual que atue como agente de transformação 
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da realidade em que está inserido, investigando e recriando seus 

conhecimentos. 

 

A formação e o desenvolvimento do gestor de recursos humanos tem 

sido um fator indispensável a melhoria organizacional, embora, no passado, 

grande parte das organizações não se preocupavam com o desenvolvimento 

do Recursos Humanos, hoje, já começa a ser entendido como o principal fator 

de sucesso organizacional. É interessante perceber que a atuação do gestor 

no cenário organizacional tem como pressuposto principal a filosofia e a 

política de Recursos Humanos adotados pela organização nos dias atuais. 

Ribeiro da ênfase a essa idéia dizendo que: 

 

“ cabe ratificar que a área de recursos humanos, 

sobretudo no contexto da sociedade e organizações 

contemporâneas, constitui-se na área mais importante e 

imprescindível na estrutura de qualquer organização. 

Planejá-la e implantá-la não é algo tão simples, 

especialmente quando se trata de operacionalizar 

programas que atendam tanto aos interesses 

organizacionais quanto aos aspectos de melhoria de 

desempenho profissional e pessoal. ” (RIBEIRO, 2003, 

p.42). 

 

O gestor de recursos humanos entende que, para uma organização 

funcionar bem, o fator humano que são os colaboradores, deve ser valorizado. 

O aspecto humano fundamenta, nos dias atuais, a cultura organizacional e 

estrutura suas bases, influindo nas decisões da organização e abrindo 

caminhos para acompanhar transições impostas pelo mundo. 

 

A idéia de parceria entre pessoas e organizações implica que estas 

sejam efetivamente envolvidas na melhoria e aperfeiçoamento daquilo que 

fazem hoje, assim como na criação de seu futuro. Para Ribeiro: 
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“ o elemento humano nas organizações não se restringe a 

um colaborador, mas alguém com sentimentos, 

percepções, opiniões próprias. Da motivação destes 

aspectos depende a satisfação dos profissionais dentro 

da empresa, contribuindo para mecanismos de controle 

menos rígidos, menores índices de baixa produtividade e 

maior probabilidade de manifestação da criatividade ” 

(2003, p.33). 

 

A partir da parceria entre organização e colaborador, o gestor passa a 

ganhar mais uma atribuição. Ele será o responsável para que esta união seja 

crucial e tenha como consequência o aumento da produtividade da 

organização e o crescimento de ambas as partes. A esse respeito, Veloso 

afirma que: “ a idéia de parceria entre organização e funcionário implica que 

estas sejam efetivamente envolvidas na melhoria e aperfeiçoamento das 

atividades que exercem.” (VELOSO apud RIBEIRO, 2003, p.15) 

 

O papel dos colaboradores no ambiente organizacional tem evoluído 

devido aos investimentos que se tem feito para seu desenvolvimento, 

passando de fiéis cumpridores de ordens e procedimentos já estabelecidos, 

para criadores e multiplicadores de conhecimentos, tornando-se assim, um 

diferencial para as organizações. Cabe ao gestor direcionar conhecimentos 

para os colaboradores das organizações objetivando a melhoria dos resultados 

coletivos, desenvolverem projetos educacionais, selecionar e planejar cursos 

de aperfeiçoamento e capacitação, representar a organização em 

negociações, simpósios, realizar palestras, aportar novas tecnologias, 

pesquisar a utilização e a implantação de novos processos, avaliar o 

desempenho e desenvolver projetos para a formação continuada dos 

funcionários. 
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Dentro das organizações, o gestor vai preparar os colaboradores de 

acordo com a exigência de seus cargos, fará um acompanhamento individual e 

grupal do seu desempenho nas atividades que exercem. Desta forma, estará 

fazendo um diagnóstico para detectar as possíveis falhas que vêm gerando 

desperdício na utilização dos equipamentos e do próprio tempo, acarretando 

prejuízos para as organizações. Sendo assim, o gestor irá elaborar programas 

de treinamento, para aprimorar a aprendizagem, os conhecimentos, as 

habilidades e atitudes dos colaboradores no seu ambiente de trabalho. Para 

Ribeiro, o aprender transforma-se em uma parte integrante do 

desenvolvimento da organização. 

 

“ Esta postura vem acompanhada de uma pedagogização 

das ações de gestão organizacional: as determinações 

diretivas precisam estimular e desenvolver cada vez mais 

a capacidade de autoorganização e desenvolvimento de 

seus empregados; precisa motivar, admitir e coordenar 

em todos os seus setores, precisa ultrapassar a idéia de 

que pode apenas “confiar” no trabalho 

independentemente de ações de formação e 

aperfeiçoamento. ” (2003, p.29). 

 

Pode-se destacar que, em nível organizacional, torna-se necessária a 

adoção de estratégias que de fato permitam uma melhoria na formação 

profissional e não apenas nas formas de atuação dos profissionais no âmbito 

dessa mesma organização. A busca de novas possibilidades para o 

treinamento implica perceber que a cultura de aprendizagem, em uma 

organização, expressa o potencial de auto-organização, cuja base esta em dar 

autonomia aos colaboradores de buscarem novas formações. 

 

Como já foi afirmado, o gestor conta hoje, com um vasto cenário de 

atuação, podendo realizar o seu trabalho em diferentes áreas. Mas, para tanto, 

é necessário que este profissional tenha o conhecimento das organizações 
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como um todo, incluindo suas diversas áreas, como finanças, produção e 

administração, para que seja capaz de encontrar respostas para as possíveis 

falhas que afetem o desempenho das organizações. Para que isso aconteça, é 

necessário que ele conte com a participação de todos os componentes da 

organização. Deste modo, terá o gestor, diferentes visões de conhecimentos, e 

dará oportunidade aos colaboradores de exporem diferentes idéias e de 

contribuírem com seus conhecimentos para as decisões na resolução de 

problemas e na implantação de novos serviços. Assim, o trabalho deste 

profissional se tornará mais eficaz, pois ele saberá o que realmente precisa ser 

mudado para o melhor desenvolvimento das atividades e estará valorizando e 

identificando as potencialidades e talentos de cada um dos colaboradores. 

Segundo Luck: 

 

“ a participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por 

uma força de atuação consciente pela qual os membros 

de uma unidade social reconhecem e assumem seu 

poder de exercer influência na determinação da dinâmica 

dessa unidade social, de sua cultura e de seus 

resultados, poder esse resultante de sua competência e 

vontade de compreender, decidir e agir em torno de 

questões que lhes são afetas. ” (LUCK, 2001, p.17). 

 

 

As organizações contemporâneas precisam ser geridas por 

profissionais inovadores, que estejam atentos às mudanças que ocorrem na 

sociedade, capazes de criar parcerias, garantir interesses coletivos, 

comprometidos com a capacitação e a motivação dos funcionários e, 

principalmente, tratando-os como parceiros. 

 

Para Martins: 
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“ gestão caracteriza-se pelo reconhecimento da 

importância da participação consciente e esclarecida das 

pessoas nas decisões sobre a orientação e manejamento 

de seu trabalho. Está associada ao fortalecimento da 

idéia de democratização do processo pedagógico, 

entendida como participação de todos nas decisões e em 

sua efetivação. ” (MARTINS, 1999, p.166). 

 

 

Trabalhar com a gestão participativa nas organizações continua a ser 

um desafio muito grande. O gestor precisa saber respeitar e administrar as 

diferenças pessoais que existem nas organizações, as quais geralmente 

ocasionam conflitos, tem de aprender a trabalhar compartilhando idéias, 

aceitando sempre sugestões para a resolução de problemas. Likert afirma que 

a gestão participativa é entendida como “uma forma regular e significante de 

envolvimento dos colaboradores de uma organização no seu processo 

decisório.” (LIKERT apud LUCK, 2001, p.15). 

 

Seguindo o raciocínio do autor acima, Luck afirma que: 

 

 

“ em organizações democraticamente administradas, os 

funcionários são envolvidos no estabelecimento de 

objetivos, na solução de problemas, na tomada de 

decisões, no estabelecimento e manutenção de padrões 

de desempenho e na garantia de que sua organização 

está atendendo adequadamente às necessidades do 

cliente. ” (LUCK, 2001, p.15). 

 

 

Entende-se que trabalhar com gestão participativa é também uma 

forma de valorização do colaborador, pois se estará dando a oportunidade 
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para que ele se integre a todos os acontecimentos que ocorrem dentro das 

organizações em que trabalha. Este colaborador terá mais disposição e 

empenho para trabalhar, pois poderá contribuir para a tomada de decisões, 

garantindo um melhor desenvolvimento das organizações. 

 

 

 

3.1 – O Gestor na função de Líder 

 

Numa época de constante mudança tecnológica e transformações 

crescentes, a liderança nas organizações se torna um processo cada vez mais 

crucial, na medida em que representa como um elemento propulsor nessas 

mudanças. 

 

Devido às constantes mudanças e a disputa acirrada de mercado, é 

exigido cada vez mais dos gestores que ocupam cargos de liderança. O papel 

do líder e seu estilo de liderança são fundamentais para desenvolver e 

influenciar o clima organizacional, contribuir para a motivação da equipe, o 

comprometimento dos colaboradores, a confiança na organização, a 

segurança e o sentimento de valorização do funcionário conquistado através 

de respeito e credibilidade. 

 

Podemos observar que a liderança é um elemento com grande 

influência no desenvolvimento do potencial de trabalho dos colaboradores, pois 

dentro de uma organização se faz necessário ter pessoas motivadas e o líder é 

um fator principal neste processo. A liderança segundo Spector é definida 

como: 

 

“ uma função importante nas organizações, pela da qual 

os esforços de muitos indivíduos devem ser coordenados 

e direcionados. A liderança refere-se a influência que uma 

pessoa tem sobre a outra e, nas organizações, ela é 
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tipicamente associada às posições de gerência e 

supervisão. ” (2002, p.353). 

 

A liderança não pode mais ser exercida a partir de uma posição no 

jogo de uma hierarquia de comando e controle. O gestor na função de líder 

precisa saber lidar com as pessoas, pois é através delas que são realizadas as 

ações e conseqüentemente os resultados são ou não atingidos, uma vez que 

são as pessoas que fazem as coisas acontecerem dentro e fora da 

organização. Torna-se, portanto fundamental cuidar da sua motivação, que 

deve abranger desde a satisfação pessoal até a melhoria das condições de 

trabalho, tanto no sentido do ambiente quanto do conteúdo do trabalho em si. 

 

Não basta o gestor oferecer treinamento, motivação, incentivo e 

diversas outras atribuições para os colaboradores serem mais competentes, é 

preciso acompanhar o seu desenvolvimento, abrindo caminhos para que 

realizem suas atividades com êxito. A organização depende de cada setor para 

sobreviver, ao invés de promover competição entre os colaboradores de cada 

setor é necessário que se promova a sinergia entre eles. Um bom ambiente de 

trabalho é quando todos os colaboradores de alguma forma sentem que fazem 

a diferença, pois puderam contribuir com muito esforço e dedicação para o 

resultado final. Em um ambiente organizacional, é necessário, que se tenha 

um líder, não para ser visto como ditador de ordens e detentor do poder, mais 

sim para ser um agente que supervisione as atividades dos parceiros de 

equipe, procurando evitar o erro, o atraso de produtividade, esclarecendo 

dúvidas e auxiliando as pessoas no que for preciso, deixando sempre claro que 

o triunfo é quando todos conseguem atingir seus objetivos. Motta caracteriza o 

líder como: 

 

“ o indivíduo capaz de canalizar a atenção dos 

participantes e dirigi-la para ideais comuns. O líder 

trabalha no sentido de ajustar interesses setoriais e 

individuais em conformidade com os objetivos centrais da 
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organização. Assim, o líder investe, primordialmente, no 

poder existente nos liderados, rearticulando esse poder 

em consonância com o poder de si próprio (e de seu 

cargo) para obter uma aliança grupal no que tange a 

objetivos comuns. ” (1997, p.211). 

 

 

Na visão deste autor, a liderança é caracterizada como: “um meio que 

facilita as interações pessoais e grupais, inclusive para o alcance de objetivos 

comuns, ela deve ser almejada como uma função primordial na gerência”. 

(1997, p.207). Continuando a apresentar o raciocínio do autor citado, podemos 

ver que: 

 

“ é preciso que dirigentes adotem a perspectiva de 

conhecer, ouvir e prestar atenção à opinião e à 

experiência dos outros; é necessário ampliar os 

horizontes mentais participando, lendo e conversando 

não só assuntos diretamente relacionados ao trabalho, 

mas também outros temas que despertam a curiosidade 

do indivíduo. É preciso, ainda, saber avaliar a própria 

experiência, para retirar dela ensinamentos tão ou mais 

preciosos do que os aprendidos nos textos e na 

experiência alheia. A habilidade de liderança se 

desenvolve na medida em que o dirigente permite que 

novas idéias penetrem e amadureçam em sua mente ” 

(1997, p.207). 

 

Pode-se perceber que, a liderança é um processo compartilhado entre 

todos os membros de uma equipe. Vale ressaltar que o líder, para exercer sua 

atividade, deve ser aceito pela equipe, e, para tanto, deve manter boas 

relações com todos, pois a eficácia da sua liderança depende desse 
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relacionamento, que irá gerar comprometimento e entusiasmo entre os 

colaboradores para o alcance de objetivos comuns. 

 

Um bom gestor como líder deve saber compreender que cada 

colaborador tem seu tempo, seu ritmo e cabe a ele ajustar tarefas que 

realmente cada um é capaz de desenvolver para atingir um objetivo. É 

fundamental também, que o gestor como líder tenha uma comunicação eficaz 

com seus colaboradores, do contrário, a organização correrá o risco de seu 

planejamento não sair do papel. O líder tende a exercer influência sobre seus 

colaboradores, e para isso, a habilidade em comunicar e fazer-se entender é 

essencial para o sucesso de suas tarefas. 

 

Cumpre aqui ressaltar que a liderança esta longe de ser o único fator a 

influenciar o desempenho de grupos de trabalho, mas que, dependendo do 

tipo de líder, podem resultar equipes motivadas, comprometidas, vencedoras, 

ou equipes que apenas cumprem suas obrigações, obtendo determinado 

resultado, mas não atuam como satisfação. Segundo Kelley, a liderança está 

centrada na capacidade do líder de ser eficaz: 

 

“ Para ser um líder eficaz, um membro de equipe deve 

garantir o respeito dos colegas de trabalho em pelo 

menos uma das três áreas cobertas por essa habilidade 

crítica: 1. Quociente de conhecimento – respeitada 

qualificação e comprovado bom-senso em áreas 

relevantes para as metas do grupo. 2. Quociente de 

pessoas-habilidade – indica que você tem consideração 

pelos colegas e que as metas deles têm tanto valor 

quanto as suas; assim eles são levados a trabalhar de 

forma voluntária com você para alcançar o objetivo. 3. 

Quociente de iniciativa – indica que você desempenhará 

as atividades que ajudam o grupo a alcançar, de fato, a 

meta. ” (KELLEY,1999, p.177). 
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A liderança eficaz consiste em fornecer aos colaboradores o que eles 

ainda não conseguiram suprir por si próprios. O objetivo das ações do gestor 

como líder é criar condições para que as pessoas se tornem cada vez mais 

dirigidas e motivadas por si mesmas. 

 

Quando o gestor passa a assumir um papel de liderança, a equipe 

espera que ele tenha objetivos claros e estratégias adequadas para conduzir 

as ações em direção aos resultados organizacionais. Entretanto, é importante 

ressaltar que a condução das ações passa primeiro pela condução de 

pessoas. 

 

Cada pessoa é um ser humano único, sistêmico, com personalidade, 

características, habilidades, atitudes e conhecimentos diferentes dos demais. 

Por isso, é preciso conhecer as ferramentas de gestão de pessoas que 

poderão auxiliar o líder na tomada de decisões em relação ao aproveitamento 

e valorização dos talentos que integram as equipes de trabalho. A principal 

ferramenta da gestão de pessoas é o aprendizado contínuo, que direciona o 

líder para o aprendizado organizacional, ou seja, é preciso que ele desenvolva 

a capacidade de promover educação/desenvolvimento com serviço de alta 

qualidade e de dar abertura para a transmissão de informações, tanto no 

ambiente interno quanto no ambiente externo, de maneira a permitir a 

participação dos colaboradores na tomada de decisões, atuando como 

educador, negociador, incentivador e coordenador. 

 

O gestor líder deve observar freqüentemente o comportamento pessoal 

e profissional de seus colaboradores, buscando identificar os pontos fortes e 

os pontos fracos de cada indivíduo, direcionando-os para a busca de melhorias 

contínuas, tanto no aspecto técnico quanto no comportamental. Precisa ajudar 

as pessoas a encararem a realidade e mobilizá-las para que façam mudanças, 

para que superem hoje o que fizeram ontem e para que despertem para novos 

desafios a cada dia. 
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O que também é relevante considerar no estudo da liderança, é sua 

relação com aspecto de motivação dos trabalhadores. Talvez o termo 

“influenciação” não reflita exatamente o que as modernas concepções acerca 

de liderança têm proposto. Bennis e Nannus (1988, p.15), ao discorrerem 

sobre a questão, propõem que líderes são aqueles que “delegam poder aos 

empregados, a fim de que eles procurem novas maneiras de atuar.” 

 

Ramos (1989, p.146), ao modelar a nova organização como uma 

interação de homens parentéticos, apresenta o líder como “um agente capaz 

de facilitar o desenvolvimento de iniciativas livremente geradas pelos 

indivíduos, passíveis de se amalgamarem sob a forma de configurações reais”. 

Em outras palavras, um agente de motivação. 

 

Max De Pree (1989, p.34) refere-se ao líder como um servidor da 

organização e das pessoas que trabalham com ele. 

 

Todas essas concepções possuem um traço em comum: o líder deve 

proporcionar ao seu liderado o apoio necessário à motivação no trabalho. Em 

outras palavras, não cabe ao líder influenciar o liderado a alcançar um dado 

objetivo. A motivação para o alcance do objetivo deve ser intrínseca ao 

trabalhador. Ao líder, cabe o papel de facilitador. 

 

Bergamini (1997, p.105), ao analisar a relação entre liderança e 

motivação, constata que “esses dois termos, a partir de um determinado 

momento, parecem definitivamente unidos na teoria e na prática por uma 

relação de causa e efeito”. A autora salienta, entretanto, que a função do líder 

não é motivar seus liderados, pois a motivação é uma força intrínseca, mas 

cabe ao líder manter seus liderados motivados. Esta proposta baseia-se na 

premissa de que “quando aceitam um novo emprego, as pessoas, em geral, 

estão cheios de esperanças e acalentam expectativas, sendo, por isso, 

depositárias de um rico manancial de motivação”. 
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Entretanto, não é sempre que o líder irá se deparar com uma equipe 

voluntariamente motivada. Muitas vezes, ele precisa saber criar um ambiente 

no qual o trabalhador possa despertar o seu potencial motivacional. É certo 

que esta tarefa é muito mais difícil do que apenas manter o trabalhador é 

fundamental no processo de liderança. 

 

 

3.2 – O Líder e a Motivação 

 

O novo mundo do trabalho mostra que a responsabilidade dos 

colaboradores cresceu e o poder pulverizou. Portanto, muitas das 

competências exclusivas aos líderes passam a ser responsabilidade de todos. 

Hoje, e cada dia mais, o sucesso no ambiente de trabalho dependerá dos 

ambientes propícios à criatividade e inovação. O diferencial competitivo 

dependerá da imaginação, da capacidade de transferir conhecimentos, de 

solucionar problemas de forma criativa e inovadora. Nesse sentido, para 

introduzir maior dose de motivação, é necessário e de grande importância o 

investimento nos colaboradores, que consiste em ampliar responsabilidade, os 

objetivos e os desafios das tarefas do cargo. 

 

Segundo Bergamini (1997, p.19), antes da Revolução Industrial, a 

principal maneira de motivar consistia no uso de punições, criando dessa 

forma, um ambiente generalizado de medo. Tais punições não eram 

unicamente de natureza psicológica, podendo aparecer sob a forma de 

prejuízos de ordem física. Levando em conta que as organizações passaram a 

existir muito antes da Revolução Industrial, é possível concluir que a 

preocupação com o aspecto motivacional do comportamento humano no 

trabalho representa um fato bastante recente. 

 

Transformar a força de trabalho passou a ser o maior desafio 

estratégico enfrentado pelas organizações que esperam ter sucesso no 

próximo século. E como a transformação das pessoas é feita através da 
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educação, o desafio é principalmente de educação e reeducação de todos os 

níveis e grupos dentro das organizações. 

 

Durante muito tempo, as organizações não se preocupavam com a 

capacitação dos colaboradores, depois passaram a valorizar o treinamento em 

nível operacional, inclusive como recurso para a redução de erros e de custos 

de produção e, mais recentemente, tem passado a se preocupar com a 

capacitação do corpo gerencial. 

 

Por outro lado, a capacitação dos colaboradores geralmente se deu de 

maneira pontual, freqüentemente fora do ambiente de trabalho e com pequena 

abrangência. O que se exige hoje é a capacitação pelo aprendizado contínuo, 

incorporando a experiência e os novos conceitos aos colaboradores e a 

organização de maneira permanente. 

 

Todos nós fomos aos poucos aprendendo e incorporando princípios e 

conhecimentos que não funcionam mais. Há trinta ou quarenta anos atrás, as 

pessoas passavam a sua vida profissional utilizando um único conjunto de 

conhecimentos e técnicas, e as novas técnicas surgidas só seriam ensinadas a 

geração seguinte. Atualmente o conjunto de técnicas e conceitos mudam 

várias vezes de maneira completa ao longo de uma vida profissional. 

 

No decorrer da existência humana, a visão de trabalho foi se alterando, 

delineando o perfil desejado para atender a sociedade. É preciso entender a 

visão histórica do que é trabalho, para que se trabalha e por que se trabalha a 

fim de fazer uma análise do Comportamento Humano nas Organizações. É 

preciso ter uma visão macro, para se evitar que venham distorcer a análise. 

Entender o Comportamento Humano nas Organizações parte do entendimento 

do que é o trabalho. 

 

Conclui-se que trabalho é uma ação humanizada exercida num contexto 

social, que sofre influências oriundas de distintas fontes, o que se resulta em 
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uma ação recíproca entre o trabalhador e os meios de produção, portanto os 

conhecimentos oriundos da Sociologia são fundamentais para explicar esses 

grupamentos que se constituem em micro-sociedades, onde se desenvolvem 

comportamentos peculiares que fazem surgir novas crenças e valores, 

implicando em mudanças significativas nas condutas e reações dos grupos e 

dos indivíduos que os compõem. 

 

O trabalho, além do aspecto individual de auto-realização, é também 

fundamental para que se efetivem os processos de estratificação e mobilidade 

social. Nesse sentido, abordá-lo somente no aspecto trabalhador / trabalho é 

enveredar em uma visão simplista e ingênua. É necessário enfatizar que o 

trabalho pode provocar diferentes graus de motivação no homem, desde ótimo 

a péssimo. Estar satisfeito não é sinônimo de estar motivado. 

 

A relação do homem com o trabalho pode ser de manipulação ou de 

comprometimento, dependendo de como se trabalha suas necessidades 

básicas. Dessa forma, a relação de homem com o trabalho é permeada por 

fatores intrínsecos e extrínsecos ao trabalhador. Esta relação caracteriza e 

dinamiza o trabalho humano. 

 

Segundo Bergamini (1997, p. 23): 

 

“ Se no início deste século, o desafio era descobrir aquilo 

que se deveria fazer para motivar as pessoas, mais 

recentemente tal preocupação muda de sentido. Passa-

se a perceber que cada um já trás, de alguma forma, 

dentro de si, suas próprias motivações. Aquilo que mais 

interessa, então, é encontrar e adotar recursos 

organizacionais capazes de não sufocar as forças 

motivacionais inerentes às próprias pessoas. O 

importante, então, é agir de tal forma que as pessoas não 

percam a sua sinergia motivacional. ” 
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Tendo em vista que é nas organizações que as pessoas passam a 

maior parte de seu tempo, é forçoso concluir que trabalhar não pode ser um 

ato meramente mecânico. Portanto, o ambiente organizacional afeta a 

personalidade dos colaboradores, e daí decorre a necessidade de que este 

seja saudável. O comportamento humano nas organizações é mais saudável 

quando há consonância dos objetivos, metas e finalidade organizacional com 

os valores e normas grupais. 

 

O colaborador entra na organização e através das trocas sociais vai 

incorporando valores do grupo e da organização. As relações estabelecidas no 

ambiente de trabalho nos levam a crer que a conduta é caracterizada por um 

conjunto de condicionamentos e aprendizados que afetam sistematicamente 

as interações sociais e profissionais. As experiências vivenciadas fora da 

organização, a classe social e a categoria profissional a que pertence, também 

fornecem elementos comportamentais importantes para a ação do 

colaborador. 

 

Nesse sentido, Araújo (1985) afirma que a ação do homem é o resultado 

de suas vivências sociais desde o nascimento, que irão interferir na formação 

de seu caráter, bem como de sua personalidade. Os colaboradores são 

fundamentalmente diferentes. Uma proposta empresarial que se situa na visão 

do homem tem notória probabilidade de eliminar conflitos e competição, tendo 

em vista que irá criar valores como cooperação e comprometimento. 

 

Para isto, é preciso que se atente para o resultado do trabalho na vida 

do colaborador. Se este gerar insatisfação, surgem os conflitos. A 

conseqüência disto é o “stress” individual e organizacional. Esta insatisfação é 

reduzida a índices baixos quando o enfoque organizacional é para o 

colaborador. 

 

É preciso rever a relação de poder / autoridade considerando que o 

poder mal utilizado leva à falta de participação na tomada de decisões 
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inerentes ao processo de trabalho. O colaborador age como máquina, sem 

criatividade. 

 

A forma de expressão do poder não é o único vilão que gera 

insatisfação, é preciso rever a satisfação do cargo e a valorização do trabalho. 

Para que o homem possa participar com seu trabalho no desenvolvimento 

organizacional, é preciso acreditarmos que ele não é apenas a soma do que 

tem, mas a totalidade do que ainda não tem e do que poderia vir a ter. Dessa 

forma, o trabalho deve proporcionar o desenvolvimento abrangente do ser 

humano, além do aspecto profissional deve-se vê-lo numa perspectiva 

integrada. Se assim ocorrer, o clima organizacional será sadio, porque os 

envolvidos são sadios, isto é, a motivação, os padrões de comunicação, os 

estilos de liderança, os padrões de desempenho estão a serviço da qualidade 

de vida. Esta visão só será completa se, além de social, considerarmos o 

homem como ser político. (DAVIS e NEWSTROM, 1992). 

 

Para o convívio social o homem traz sua individualidade, suas 

experiências pessoais. É o fator político que irá mobilizar o indivíduo para o 

grupal, oportunizando o exercício da cidadania, onde os colaboradores 

exerçam seus direitos e responsabilizem-se por seus deveres e atos. 

 

Ao se pensar em uma organização sadia, com colaboradores motivados, 

idealizamos aquela onde cada colaborador trabalha feliz porque não há 

excesso de burocracia, há total valorização do ser humano, pois ele é 

consultado nas decisões, tem autonomia e a gestão é participativa. Na 

organização, a missão organizacional é clara e do conhecimento de todos, 

portanto, ao surgirem problemas, as causas são prontamente reconhecidas e 

atacadas. Podemos dizer que na organização com este tipo de cultura, o clima 

que surge desta sinergia de pessoas felizes torna a organização diferente das 

demais. Concluindo, as relações sociais e administrativas que ocorrem nas 

organizações e a forma como estas elações ocorrem determina a cultura e o 
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clima da organização nos permitindo fazer um diagnóstico de como os 

colaboradores, os grupos e as organizações se situam. 

 

É fundamental estarmos atentos à forma como o colaborador se sente 

no ambiente de trabalho. Suas atitudes, e como conseqüência, a forma de agir, 

serão fruto de sua motivação, de seu interesse. Nesse sentido é preciso 

investir no desenvolvimento dos recursos humanos. 
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CONCLUSÃO 
 

 

As organizações estão inseridas em um contexto social, político 

econômico e cultural e, dessa forma, sofrem alterações ao longo do tempo em 

função das mudanças que ocorrem no ambiente externo. Essas mudanças 

acabam impactando também a maneira como as pessoas são tratadas no 

ambiente de trabalho. 

 

Quando falamos em pessoas, não falamos em simples sistemas como 

financeiro, logístico e outros que as organizações utilizam, mas sim de 

sistemas complexos chamados de talentos humanos, ocupando um lugar 

privilegiado nas organizações. 

 

O homem deve ser pensado como um ser que pensa, reflete, produz 

idéias novas, sendo capaz também de provocar mudanças, as quais podem 

ser para melhor ou pior. Tudo dependerá do seu estado de motivação, bem 

como a forma como ele é tratado dentro da organização. 

 

A motivação está estreitamente relacionada às necessidades 

humanas. Portanto, cabe ao gestor estar consciente da função de motivar os 

colaboradores para que a organização possa atingir de maneira mais eficaz os 

seus objetivos. 

 

É muito importante para os colaboradores se sentirem importantes 

para a organização que atuam. O prazer de exercer sua função vem com um 

elogio, uma promoção, uma homenagem, coisas que fazem o ser humano se 

sentir bem consigo mesmo e com seu trabalho. E essas são as atribuições de 

um gestor com a função de líder e para isso é imprescindível que este entenda 

o comportamento dos integrantes de sua equipe, tornando-se, desta forma, 

mais fácil a tarefa de influenciá-los objetivando o alcance das metas 

organizacionais. 
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O grande desafio dos gestores é motivar seus colaboradores com toda 

essa diversidade de idéias, enfatizando sempre a criatividade dos 

colaboradores, que são únicas, com diferentes percepções dentro de uma 

organização que tem como principal objetivo o cumprimento de sua missão, 

seja ela social, de lucratividade ou mesmo filantrópica. 

 

A motivação executada de fato em sintonia por toda organização, 

torna-se ferramenta de gestão de grande valia, pois garante ao gestor, total 

controle sobre sua equipe. E mantendo os colaboradores próximos aos líderes, 

permitindo sua participação para a gestão da organização, aumentando seu 

comprometimento e a produtividade, os colaboradores irão passar a trabalhar 

mais alegres e satisfeitos. 

 

Através de estudos feitos para elaboração desta monografia, podemos 

destacar que a motivação deve servir de estímulo para as pessoas, a fim de 

sanar suas necessidades e desejos, provocando comportamentos que 

promova a realização de seus objetivos. A realização de objetivos pessoais 

dos colaboradores reflete diretamente no seu desempenho dentro da 

organização, e conseqüentemente na concretização dos objetivos da 

organização. Lembrando ainda, que quanto mais as organizações investirem 

no desenvolvimento de seus colaboradores, maiores garantias terão de 

sucesso, pois é através do trabalho dos colaboradores que as organizações 

superam os desafios que surgem a cada dia. 

 

Embora não tenha sido feito um estudo mais profundo sobre as teorias 

motivacionais, constatou-se que, ao contrário do que muitos pensam, não 

existe uma “fórmula” ideal para o uso da motivação humana. Existem sim 

resultados de pesquisas que originaram teorias, as quais hoje nos servem de 

base para um encaminhamento dentro de nossa realidade. 
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