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RESUMO 

 

A motivação é um tema bastante relevante e de grande preocupação de 

administradores e gestores dentro das empresas, pois com o mercado altamente 

competitivo, o que vai garantir a sobrevivência das organizações não é apenas o 

maquinário e as novas tecnologias, o comprometimento dos colaboradores com os 

objetivos organizacionais passa a ser fator determinante e para isso é necessário que 

as pessoas estejam satisfeitas com o ambiente de trabalho. O objetivo deste estudo 

é compreender como a motivação afeta positiva/negativamente o desempenho dos 

colaboradores no ambiente organizacional através de pesquisa bibliográfica e 

descritiva com o objetivo de revisão de literatura sobre o tema motivação no ambiente 

de trabalho, a coleta de dados desta pesquisa foi através de livros próprios e/ou 

disponíveis na biblioteca da faculdade, de autores prestigiados no meio acadêmico. 

Através desta pesquisa foi possível perceber que a motivação reflete diretamente no 

desempenho e no comportamento do colaborador, não só como profissional, mas 

também como indivíduo dentro da sociedade, as organizações tem um papel 

importante como instituições sociais. Conclui-se que níveis altos de produtividade e 

de qualidade dos serviços prestados são alcançados quando se tem pessoas 

motivadas, participando ativamente na execução de suas tarefas e recompensadas 

de forma satisfatória por suas contribuições. 

 

Palavras-chave: Motivação; Organizações; Liderança; Pessoas; Ambiente 

organizacional. 
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ABSTRACT 

Motivation is a very relevant issue and of great concern to managers and managers 

within companies, because with the highly competitive market, what will ensure the 

survival of organizations is not only machinery and new technologies, the commitment 

of employees to the organizational goals becomes a determining factor and for this it 

is necessary that people are satisfied with the work environment. The objective of this 

study is to understand how motivation affects positively / negatively the performance 

of employees in the organizational environment through bibliographical and descriptive 

research with the objective of reviewing the literature on motivation in the work 

environment, the data collection of this research was through of books available and / 

or available in the college library, from prestigious authors in academia. Through this 

research it was possible to perceive that motivation directly reflects on the performance 

and behavior of the collaborator, not only as a professional, but also as an individual 

within society, organizations play an important role as social institutions. It is concluded 

that high levels of productivity and quality of services are achieved when people are 

motivated, actively participate in the execution of their tasks and rewarded in a 

satisfactory way for their contributions. 

 

Key-words: Motivation; Organizations; Leadership; People; Organizational 

environment. 
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INTRODUÇÃO 

A motivação é um tema que ganha cada vez mais atenção de gestores e 

administradores dentro das organizações, com o mercado cada vez mais competitivo, 

compreende-se que as novas tecnologias e o maquinário não são mais os principais 

responsáveis pelo sucesso no desempenho e produtividade das organizações, o 

comprometimento dos colaboradores com os objetivos organizacionais passa a ser 

um fator determinante para a sobrevivência das empresas no mercado. A motivação 

é a força que impulsiona o indivíduo em direção aos seus objetivos, e pode ser 

influenciada por diversos fatores, não é algo que possa ser imposto às pessoas mas 

sim estimulada, seja através de recompensas, reconhecimento e até mesmo uma boa 

liderança que dê suporte para que o colaborador se desenvolva e se destaque dentro 

da empresa. 

Objetiva-se por meio desse estudo apresentar a importância da motivação para 

se conquistar um ambiente de trabalho saudável e produtivo, que alcançam-se níveis 

altos de produtividade e qualidade dos serviços prestados quando se tem pessoas 

motivadas participando ativamente na execução de suas tarefas e recompensadas de 

modo satisfatório por suas contribuições, uma vez que a motivação possui profunda 

ligação com o desempenho do colaborador. 

O trabalho parte do seguinte problema de pesquisa: Qual é a importância da 

motivação no ambiente de trabalho? Pode-se compreender a motivação como uma 

força que move o indivíduo para atingir os seus objetivos, diversos fatores podem 

influenciar a motivação das pessoas, sejam eles emocionais, sociais ou biológicos. 

Quando se tem pessoas motivadas dentro das empresas é possível aumentar o nível 

de produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados, por isso dentro das 

organizações a preocupação com o bem-estar dos colaboradores é cada vez maior. 

Atualmente as empresas enxergam a importância de cuidar do bem-estar de seus 

colaboradores, diferente dos tempos antigos em que o foco das organizações estava 

apenas nas novas tecnologias, no maquinário e no processo. 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender como a motivação afeta 

positiva/negativamente o desempenho dos colaboradores no ambiente de trabalho. 

Os objetivos específicos são: pesquisar a importância da motivação, estudar a 

influência da motivação nas empresas e nas pessoas e conceituar os benefícios que 
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podem ser alcançados com a melhoria da motivação dos colaboradores no âmbito 

organizacional. 

A presente pesquisa caracterizou-se como bibliográfica e descritiva com o 

objetivo de revisão de literatura sobre o tema motivação no ambiente de trabalho, teve 

por objetivo compreender o conceito de motivação e a sua importância para a esfera 

acadêmica e organizacional. A coleta de dados desta pesquisa foi através de livros 

próprios e/ou disponíveis na biblioteca da faculdade, de autores prestigiados no meio 

acadêmico. Alguns exemplos de autores reconhecidos por obras referentes a este 

tema são Antonio Cesar Amaru Maximiano, Geraldo R. Caravantes e Idalberto 

Chiavenato, com base nesses autores e suas obras será possível o desenvolvimento 

dos capítulos desta pesquisa. 

Este trabalho está dividido em três capítulos, onde o primeiro capítulo 

contextualizará a motivação, o segundo capítulo abordará a motivação nas 

organizações e o terceiro capítulo trata clima organizacional e motivação. 
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1 MOTIVAÇÃO 

 A motivação no ambiente de trabalho vem ganhando cada vez mais destaque 

dentro das organizações, porém essa preocupação com a motivação não é recente, 

ela surgiu no século XVIII diante da revolução industrial, um período em que os 

trabalhadores exerciam suas funções em condições de trabalho e de moradia 

precárias e sem o direito de reclamar, não havia fiscalização ou lei que 

regulamentassem as atividades, logo eram comuns longas jornadas de trabalho e 

atividades que colocavam em risco a integridade física do trabalhador. 

As condições de trabalho nas fábricas dessa época eram muito severas. Os 
trabalhadores ficavam totalmente à disposição do industrial e capitalista. Não 
podiam reclamar dos salários, horários de trabalho, barulho e sujeira nas 
fábricas e em suas casas. (MAXIMIANO, 2012, p.35). 

De acordo com Maximiano (2012, p.156) “As condições de trabalho nesse 

período eram tão difíceis que motivaram algumas pessoas e instituições a tentar 

melhorá-las. Isso foi feito tanto no campo das ideias quanto no da ação prática”. Já 

existia nessa época uma corrente antiga de autores preocupados em mostrar a 

importância das pessoas e seu bem-estar dentro das organizações, porém somente 

nesse período ganharam forças. Começa então os esforços para se obter melhoria 

das condições de trabalho e higiene. 

 Toda organização depende de seres humanos para sua existência e para que 

se obtenha os resultados esperados, antes as pessoas eram vistas como parte do 

maquinário e a principal maneira de motiva-las era através de punições, hoje as 

organizações compreendem a importância de valorizar o fator humano, 

comportamento e emoções das pessoas, e o papel que exercem como instituições 

sociais. 

Para o colaborador a motivação gera satisfação, fatores como alcançar um 

objetivo pessoal, reconhecimento e bonificações o impulsiona a realizar suas 

atividades de maneira satisfatória. Do ponto de vista gerencial a motivação gera 

funcionários engajados aos objetivos da empresa e comprometidos com suas tarefas, 

sem medo de assumir responsabilidades. Para a empresa a motivação significa 

pessoas desempenhando suas funções com excelência. De acordo com Chiavenato 

(2014, p.327) “Para cada pessoa, a motivação é um fator que gera satisfação no 

trabalho. Para o gerente significa subordinados que assumem responsabilidades. 

Para a empresa, a motivação representa desempenho excelente das pessoas.” 
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1.1 DEFININDO A MOTIVAÇÃO 

Segundo o dicionário da língua portuguesa motivação é o ato ou efeito de 

motivar; Série de fatores, de natureza afetiva, intelectual ou fisiológica, que atuam no 

indivíduo determinando-lhe o comportamento. Para Maximiano (2012, p. 187) 

““Motivo”, “motivação”, “mover”, “movimentar” e “motor”” são todas palavras modernas 

que têm a mesma origem e estão associadas à mesma ideia: a palavra latina motivus, 

que significa aquilo que movimenta, que faz andar. 

 De acordo com Maximiano (2012, p. 187) “a motivação é a energia ou força que 

movimenta o comportamento [...]”. Motivação é um conjunto de fatores que 

impulsionam o ser humano a fazer algo, influencia diretamente em seu 

comportamento tanto no ambiente de trabalho, na maneira como vai desempenhar 

sua função, no seu relacionamento com colegas de trabalho, quanto no seu dia-a-dia 

em suas relações sociais como um todo. 

A motivação reflete sobre as atitudes das pessoas e nos resultados para a 

empresa, ou seja, a forma como o indivíduo percebe e se relaciona com o âmbito 

organizacional influencia diretamente no modo como desempenha a sua função, no 

comprometimento com os objetivos da empresa, e na produção de melhores 

resultados. 

Segundo Chiavenato (2014, p.326), “De um modo genérico, motivo é a força 

ou impulso que leva a pessoa a agir de determinada maneira, isto é, que dá origem a 

um comportamento específico”. Manter pessoas motivadas dentro das organizações 

é grande desafio para gestores e administradores, a motivação depende de fatores 

internos e externos. Para que se tenha pessoas motivadas dentro das organizações, 

agindo de determinada maneira na direção das metas organizacionais é preciso 

estimula-las, mas cada pessoa reage de maneira muito particular a esses estímulos, 

o que é bom para um indivíduo e o direciona a desempenhar de maneira satisfatória 

suas funções pode não ser bom para o outro direcionando-o a um comportamento de 

improdutividade.  

A seguir será apresentada uma revisão das principais teorias motivacionais que 

buscam responder duas perguntas cruciais para administradores e gestores: 

 O que leva as pessoas a ingressar e permanecer nas organizações? 

 Sob que condições as pessoas se sentem impulsionadas a ser produtivas 

atendendo as expectativas das organizações? 
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1.2 TEORIAS MOTIVACIONAIS 

Manter os colaboradores motivados é um desafio para as organizações, uma 

vez que cada pessoa é um indivíduo singular, sujeito a adversidades do meio externo 

- preocupações, problemas familiares, transporte, saúde - e também do meio interno- 

clima dentro da empresa, conflitos com colegas, cumprimento de tarefas –, como as 

pessoas passam a maior parte do seu tempo dentro das organizações é necessário 

então que identifiquem  e melhorem os fatores que movimentam as pessoas, o que 

as deixaram satisfeitas e dispostas, buscando saídas para aumentar a produtividade 

e elevar o moral do colaborador. Para Chiavenato (2014, p.401) “Não basta agregar, 

desenvolver, recompensar e aplicar talentos. É preciso retê-los na organização 

sempre engajados e satisfeitos”. 

Algumas das principais teorias tentam explicar os motivos que fazem as 

pessoas trabalhar para uma empresa e alcançar os resultados esperados, e o que o 

dirigente pode fazer para conseguir que as pessoas sintam-se ligadas aos objetivos 

organizacionais.  

Uma dessas teorias é a abordagem clássica que tem base nos princípios da 

Administração Científica apresentados por Taylor (apud CARAVANTES et al., 2014, 

p. 88). Ele percebeu que o trabalhador que se destacava no desempenho de suas 

tarefas e produtividade não poderia ganhar o mesmo que seu colega menos produtivo 

e interessado, deveria então recompensa-lo de forma diferenciada para que não perca 

o interesse em continuar produzindo. 

Taylor percebeu que o trabalhador médio produzia muito menos do que seria 
potencialmente capaz com o equipamento disponível na época. Seu 
raciocínio era extremamente claro: se o trabalhador diligente, mais 
predisposto à maior produtividade, verifica que no final acabará ganhando 
exatamente a mesma coisa que o seu colega, menos interessado e menos 
produtivo, acabará se acomodando, perdendo o interesse, e não produzindo 
segundo sua capacidade. Portanto, a solução era criar condições de pagar 
mais àquele que produzisse mais. (CARAVANTES et al., 2014, p. 88). 

A teoria das necessidades humanas desenvolvida por Maslow (apud 

CARAVANTES et al., 2014, p. 89) diz que as necessidades dos seres humanos 

seguem uma hierarquia, são elas: necessidades fisiológicas; necessidades de 

segurança; necessidades sociais; necessidades do ego e necessidades de auto – 

realização e que a partir do momento que a pessoa satisfaz uma necessidade, surge 

outra no lugar. Porém ela não busca reconhecimento pessoal se as necessidades 

básicas não estiverem satisfeitas. 
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Tal teoria foi desenvolvida por Abraham Maslow. Segundo ele, o homem é 
motivado por necessidades organizadas numa hierarquia de relativa 
prepotência. Isso quer significar que uma necessidade de ordem superior 
surge somente quando a de ordem inferior foi relativamente satisfeita. 
(CARAVANTES, ET AL., 2014, p. 89). 

A teoria dos dois fatores foi desenvolvida por Herzberg (apud CARAVANTES 

et al., 2014, p. 94), e para sua fundamentação utilizou-se uma entrevista realizada 

com funcionários de diferentes setores da indústria Pittsburgh, buscava-se através 

dessa investigação identificar os aspectos que promoviam a satisfação e insatisfação 

dos colaboradores dentro do ambiente de trabalho. Identificou-se então que os fatores 

que promoviam a satisfação dos funcionários não estavam ligados aos fatores que 

levavam a insatisfação, os fatores que promoviam satisfação estavam diretamente 

ligados a tarefa executada, já os fatores que causavam a insatisfação estavam 

relacionados ao ambiente de trabalho. 

Esta teoria foi formulada e desenvolvida por Frederick Herzberg, a partir do 
estudo de entrevistas realizadas com 200 engenheiros e contadores da 
indústria de Pittsburgh. Tais entrevistas procuravam identificar quais as 
consequências de determinados tipos de acontecimentos na vida profissional 
dos entrevistados, visando a determinar os fatores que os levam a se 
sentirem excepcionalmente felizes e aqueles que os faziam sentir-se felizes 
na situação de trabalho. (CARAVANTES et al., 2014, p.94). 

  Douglas McGregor trata da motivação humana, e utilizou dois conjuntos de 

ideias para caracterizar o homem na organização, surgiu então a Teoria X e Y.  De 

acordo com McGregor (apud CARAVANTES et al., 2014, p.96) a teoria X afirma que 

o ser humano médio é naturalmente preguiçoso, não gosta de trabalho, para se sentir 

mais seguro evita assumir responsabilidades e não possui iniciativa, nesse casso, 

para obter dele o cumprimento de suas tarefas é necessário usar métodos como 

coação, aplicação de medidas disciplinares e um controle rigoroso. Por outro lado a 

Teoria Y diz que o ser humano não possui natureza preguiçosa, ser esforçado, 

criativo, e ver o trabalho e as responsabilidades como algo natural já está dentro de 

cada um, mas cabe ao administrador criar um ambiente propicio para que os 

colaboradores, independente de cargo, atinjam suas metas de trabalho. 

De acordo com McGregor, o homem é motivado por natureza, pois ele é um 
sistema orgânico e não mecânico. Assim a gerência deve procurar criar 
condições, um ambiente organizacional tal que os membros da organização, 
em todos os níveis, possam atingir seus próprios objetivos, direcionando seus 
esforços aos objetivos da organização. (CARAVANTES et al., 2014, p.96). 

Segundo Maximiano (2012, p. 188) “O modelo do comportamento é 

provavelmente a teoria mais simples que explica como os motivos determinam o 
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comportamento”. Esse modelo de comportamento afirma que todas as pessoas são 

iguais no sentido de ser impulsionadas por motivos em busca de algum objetivo, 

porém o que vai torna-las diferentes é a importância que cada uma vai dar ao estímulo. 

De acordo com Maximiano (2012, p.190) “A primeira teoria importante que 

descreve como o objetivo pode ter maior ou menor importância para as pessoas 

chama-se teoria da expectativa”, essa teoria diz que as pessoas só se esforçam se 

querem algum resultado ou estiverem em busca recompensas, em paralelo evitam 

maus resultados. De acordo com essa teoria o esforço será proporcional ao resultado 

que o indivíduo deseja alcançar, ou seja, o que motiva as pessoas a se esforçarem é 

acreditar que seu desempenho irá leva-lo ao resultado desejado. Essa teoria busca 

explicar um conjunto de causas e efeitos que ligam o esforço inicial ao resultado ou 

recompensa, os principais componentes da teoria da expectativa são: o valor dos 

resultados, a associação entre o desempenho e a recompensa e a associação entre 

o esforço e o desempenho. 

Uma outra teoria é o behaviorismo que não tem em enfoque na motivação 

humana, Maximiano (2012, p. 192) relata que “O behaviorismo é um ramo do estudo 

que se baseia em experimentações de laboratório com animais”, porém fornecem 

elementos que facilitam a compreensão dos fatores que ativam o comportamento 

humano, principalmente em relação à recompensa. Ainda de acordo com Maximiano 

(2012,p.192) esta teoria aborda conceitos importantes que devem fazer parte do 

conhecimento do administrador moderno, são eles: Condicionamento operante: É um 

comportamento que se repete, se esse comportamento produz o efeito desejado a 

pessoa estará condicionada a repeti-lo quando for necessário; Reforço positivo: 

Compreende-se como estímulos, recompensas ou resultados que levam a satisfação 

e consequentemente farão com que o comportamento se repita; Punição: Tem por 

objetivo impedir que um comportamento inadequado se repita por meio de castigo ou 

punição, embora pareça que a punição é o oposto da recompensa, o comportamento 

não funciona dessa forma, a recompensa reforça para que ele se repita, mas o castigo 

não irá evita-lo; Programação de estímulos: refere-se a frequência com que o reforço 

é oferecido, podendo ser contínuo ou intermitente, oferta-se o reforço contínuo sempre 

que ocorre o comportamento desejado, já o reforço intermitente é ofertado vezes sim 

outras não, criando um efeito de expectativa nas pessoas; Extinção: Ocorre quando 
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um comportamento está ligado a uma recompensa e se essa não for oferecida, o 

comportamento enfraquece até seu desaparecimento. 

A teoria da equidade também é conhecida como a teoria do equilíbrio, segundo 

Maximiano (2012, p. 94) “é a crença de que as recompensas devem ser proporcionais 

aos esforços e iguais para todos”. O ideal é que haja o senso de justiça e as pessoas 

que realizam esforços iguais sejam recompensadas da mesma maneira, uma vez que 

as pessoas tendem a fazer comparações tanto com outras pessoas quanto com si 

próprias, e a sensação de falta de um julgamento justo propicia a produção de 

frustração prejudicando o desempenho. 

Em relação as teorias sobre o conteúdo da motivação Maximiano (2012, p.194) 

relata que “procuram explicar quais motivos agem sobre as pessoas para mover seu 

comportamento”. Cada indivíduo reage de maneira singular aos estímulos e seu 

comportamento é influenciado por meio interno e externo sendo necessário identificar 

e melhorar os fatores que movimentam as pessoas. 

Sobre a teoria da frustração Maximiano (2012, p.198) diz que: “Necessidades 

insatisfeitas, cada vez mais intensas, produzem crescente sentimento de frustração e 

ansiedade”, esse sentimento de insatisfação pode levar o indivíduo a acarretar uma 

série de problemas comportamentais no âmbito organizacional. 
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2 MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

Um fator muito importante para estudar a motivação dentro das organizações 

é o comportamento organizacional que pode ser entendido como a forma que o 

colaborador vai lidar com o ambiente de trabalho e a maneira como se relaciona com 

seus colegas e clientes, situações que podem levar uma empresa ao sucesso ou 

fracasso, por isso a importância de desenvolver o comportamento humano de 

indivíduos e grupos que atuam dentro de uma organização. Derek Pugh (apud 

CARAVANTES et al., 2014, p.27) define o comportamento organizacional como: “O 

estudo da estrutura, do funcionamento e do desempenho das organizações, bem 

como o comportamento dos grupos e indivíduos dentro delas”. 

Para garantir sua sobrevivência no mundo dos negócios as organizações 

precisam de conhecimento em diversas áreas como marketing e finanças por 

exemplo, mas não deve dá menos importância a sua força de trabalho, é necessário 

manter pessoas motivadas e engajadas à suas atividades.  Sobre as pessoas dentro 

das organizações Caravantes et al. (2014, p. 27) afirma: “as organizações são as 

pessoas que nela operam”, ou seja, uma empresa pode ter a mais alta tecnologia ou 

os melhores equipamentos mas o que vai manter a constante produção e a qualidade 

dos serviços prestados são as pessoas. 

As pessoas são diferentes, seres únicos desde seu nascimento, e ao longo da 

vida tornam-se ainda mais singulares pelas experiências que adquirem. Não é 

possível prever o comportamento humano dentro das organizações, e isso deve-se 

ao fato desse comportamento surgir de necessidades humanas e valores que já estão 

fixados no indivíduo, portanto a fim de aumentar a produtividade e manter um 

ambiente saudável para trabalhar, faz-se necessário motiva-las de maneira particular, 

não só através de recompensas financeiras mas também tendo seu valor reconhecido 

pelo líder e o grupo que integra. 

As grandes empresas reconhecem a necessidade de estimular e desenvolver 

seus colaboradores a fim de impulsiona-los a produzir mais e com eficiência, em um 

estado de motivação, para isso entra em ação uma figura importante, o líder, ele será 

responsável por conduzir, orientar e aconselhar seus liderados e fazê-los perceber 

que através de seu direcionamento e suporte será possível alcançar seus objetivos 

pessoais e profissionais. De acordo com Franco (2012, p.55) “muitos dos nossos 

sucessos são atribuídos àqueles que conduzem de maneira adequada uma equipe. 
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A seguir será apresentado o que é liderança e como o líder influencia na 

motivação dos colaboradores nas organizações. 

2.1 O PAPEL DO LÍDER NA MOTIVAÇÃO 

 Todos os tipos de organizações em cada um de seus departamentos 

necessitam de liderança, e esta tem grande influência sobre a motivação dos 

colaboradores. De acordo com Franco (2012, p. 55) “as empresas entendem que a 

melhor maneira de conduzir uma empresa para o sucesso é por meio dos líderes que 

lá estão, que viabilizarão os resultados por meio das pessoas”, ou seja, as empresas 

percebem que alcançam o sucesso quando o líder consegue manter sua equipe 

motivada e comprometida conduzindo-os a alcançar os objetivos traçados. 

 Para Chiavenato (2014, p. 337) “Liderança é a influência interpessoal exercida 

em uma situação e dirigida por meio do processo da comunicação humana à 

consecução de um ou mais objetivos específicos”. Já Milioni (2006, p.111) diz que a 

liderança “é a ação que visa a integração de pessoas para a obtenção de um objetivo”. 

Compreende-se através da definição desses autores que para falar de liderança e 

necessário que ao menos dos grupos estejam envolvidos, os líderes e os liderados 

trabalhando juntos em prol de objetivos comuns. 

 De acordo com Franco (2012, p. 56) “É comum observar que muitas pessoas 

em cargos de chefia não estão, na maioria dos casos preparadas para conduzir 

pessoas”. Ou seja, líder deve ser influenciador de pessoas, inspirador e para isso não 

pode confundir liderança com autoridade, assumir uma posição hierárquica não faz 

de uma pessoa um líder, o que vai defini-lo assim é a sua capacidade de conduzir 

pessoas. Quando uma pessoa assume determinada posição de chefia dentro de uma 

organização, lhe é concedido um certo poder, mas que não está ligado a capacidade 

de liderar, a liderança é sim uma função do gerenciamento, porém liderar e gerenciar 

são competências diferentes. 

 Enquanto o gerenciamento lida com a parte burocrática, racional, o líder estará 

envolvido com as questões mais próximas às pessoas. Para Chiavenato (2014, p. 

336) “o administrador precisa conhecer a motivação humana e saber conduzir e 

orientar as pessoas, isto é, liderar”. A ênfase não pode ser apenas no lucro mas 

também nos fatores motivacionais que levam as pessoas a se esforçar para que a 

empresa obtenha esse lucro, deve haver um equilíbrio. 
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 Espera-se do líder algumas competências básicas para ocupar o cargo, dentre 

elas está a capacidade de se comunicar, quando o líder domina essa capacidade 

consegue transmitir aos seus liderados os objetivos de maneira clara e confiante 

facilitando a compreensão sobre o que deve ser feito. Por estar atento a cada indivíduo 

dentro do grupo, o foco nas pessoas permite que o líder identifique os pontos fortes 

dos colaboradores distribuindo as tarefas para as pessoas certas executa-las, 

diminuindo as chances de não alcança os objetivos propostos. 

 Sabendo-se que os colaboradores se mantem motivados quando sentem-se 

valorizados e percebem que seu trabalho é reconhecido e tem importância para a 

organização, o líder está sempre em busca do desenvolvimento de seus liderados no 

intuito de manter a equipe unida e focada, consequentemente criando um ambiente 

de trabalho que mantem o grupo motivado, se o líder não está preparado ele acaba 

gerando conflitos e desmotiva sua equipe. 

2.2 ESTILOS DE LIDERANÇA 

 As pessoas que assumem o papel de liderança estão também representando 

os interesses organizacionais, fazem a gestão do recurso mais valioso que uma 

empresa pode ter que são as pessoas que nela trabalham, no momento de liderar 

cada gestor possui um estilo. Assim o estilo de liderança se refere a relação e a 

maneira como o líder conduz seus liderados, seu comportamento para liderar. De 

acordo com Chiavenato (2014, p.338) “A abordagem de estilos de liderança mostra 

como o líder se comporta. 

 Para Maximiano (2012, p. 2010) “O estilo de liderança pode ser autocrático ou 

democrático, dependendo de o líder centralizar ou compartilhar a autoridade com seus 

liderados”. Na autocracia o líder é o centro de todas as decisões e centraliza todas as 

tarefas, não a delegação importantes aos liderados que acabam tendo que se 

contentar apenas em receber ordens, não existindo espaço para diálogos que levem 

a sugestões ou questionamentos. Esse estilo de liderança cria um ambiente hostil 

onde os colaboradores estão sempre insatisfeitos e desmotivados, assim a realização 

das tarefas só acontecem quando o líder está presente, em sua ausência os liderados 

tendem a não trabalhar como uma forma de externar suas frustrações. 

 Na democracia o líder busca intensa participação de seus liderados na tomada 

de decisões, incentivando a proatividade e mostrando-se disposto a acolher suas 

sugestões e opiniões. O líder que atua de maneira democrática procura maneiras de 
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estar perto de sua equipe para ajuda-los a desenvolver soluções, sua preocupação 

não fica estagnada a execução das tarefas, também são suas preocupações a 

qualidade de vida e a satisfação de sua equipe. O líder está sempre entrosado com a 

equipe, oferecendo suporte para realização das atividades, e ajudando-os a se 

desenvolver e melhorar como profissionais através de feedbacks e sempre solícito a 

esclarecer dúvidas. Nesse estilo de liderança há um melhor relacionamento entre os 

membros da equipe facilitando a comunicação e as pessoas são incentivadas a 

assumir responsabilidades e expor seus pontos de vista, criando assim um ambiente 

de qualidade e mais produtivo. A seguir a figura 1 mostrará uma escala desenvolvida 

por Tannenbaum e Schimidt que apresenta a liderança autocrática e a liderança 

democrática como opostos. 

Figura 1: Modelo de liderança de Tannenbaum e Schimidt 

 

Fonte: Maximiano (2012, p. 211) 

 Essa “régua” criada por Tannenbaum e Schimidt mostra que quanto maior o 

uso da autoridade do gerente menor é a autonomia do colaborador e quanto menor o 

uso da autoridade do gerente maior é a autonomia do colaborador. 

 Sobre a liderança liberal Chiavenato (2014, p. 336) diz que “o líder deixa todos 

à vontade”. Sob esse estilo de liderança os colaboradores passam a executar suas 

tarefas de maneira intensa por perceber a liberdade que lhes foi concedida, porém 
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após algum tempo percebem que não precisam mostrar o resultado de seu trabalho e 

consequentemente os níveis de produtividade diminuem. O líderes que adota esse 

estilo acredita que os liderados são maduros para executar suas tarefas sem que 

precisem estar acompanhados constantemente, na expectativa de estimular 

autonomia das pessoas, o líder se ausenta por longos períodos deixando de auxiliar 

sua equipe com as devidas orientações e feedbacks. A liderança liberal promove entre 

os liderados um comportamento individualista, levando a constantes 

desentendimentos consequente da falta de direção. 

 Sobre a liderança situacional Maximiano (2012, p.213) diz que “a eficácia do 

estilo depende da situação. O principal problema dessas teorias é descobrir qual estilo 

ajusta-se a qual situação”. Os estudos desenvolvidos por Hersey e Blanchard relatam 

que existem diferentes níveis de desenvolvimento do liderado, consequentemente 

exige do líder diferentes estilos para lidar nas mais diversas situações. É bem 

sucedido na execução de sua função o líder que consegue ajustar seu comportamento 

tal que atenda às necessidades dos colaboradores que estão sob seu comando, isso 

exige que o líder reconheça a maturidade dos seus liderados mediante a tarefa 

apresentada, nesse caso a maturidade está relacionada a capacidade do colaborador 

em desenvolver determinado trabalho e sua motivação para tal. Na figura 2, que será 

apresentada a seguir, Hersey e Blanchard afirma que a liderança situacional se divide 

em quatro estilos. 

Figura 2: Modelo de liderança situacional de Hersey e Blanchard 

 

Fonte: Maximiano (2012, p.216) 
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 No figura, E1, E2, E3 E E4 representam os estilos de liderança, já M1, M2, M3 

e M4 representa o grau de maturidade dos colaboradores, ou seja, cada estilo de 

liderança será aplicado de acordo com o nível de maturidade do liderado, o uso da 

autoridade será maior e o relacionamento ganhará pouca ênfase se o colaborador for 

imaturo, por outro lado, o uso dá autoridade será menos intenso e ganha ênfase o 

relacionamento e o colaborador for maduro. 

 São necessárias competências muito importantes para assumir um papel de 

liderança, por isso quando as empresas escolhem alguém para assumir esse nível 

hierárquico precisam também incentivar o comportamento de liderança e oferecer 

suporte para que esse profissional possa se desenvolver, por meio de capacitação. A 

busca pelo crescimento e sucesso dos negócios deve ser um objetivo comum, e forma 

como a equipe é liderada influência diretamente em sua produtividade e motivação 

para executar tarefas. 
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3 CLIMA ORGANIZACIONAL E MOTIVAÇÃO 

 Sobre o clima organizacional Chiavenato (2014, p. 335) diz que “Refere-se ao 

ambiente psicológico interno que existe entre os participantes da empresa”. Toda 

organização é formada por pessoas, e é dentro dessas organizações que os 

trabalhadores passam a maior parte do seu tempo, se relacionam, influenciam e são 

influenciadas pelo ambiente, e é o comportamento das pessoas que vai tornar o clima 

organizacional favorável ou não para que os colaboradores sintam-se motivados a 

realizar suas tarefas. 

 Ainda sobre o clima organizacional Chiavenato (2014, p.335) diz que “Está 

intimamente relacionado com o grau de motivação de seus participantes”. O clima 

organizacional possui profunda ligação com a motivação dos colaboradores e diversos 

fatores influenciam para que o clima seja favorável, a relação entre colaboradores e 

líderes, a satisfação com as tarefas que lhes são delegadas, satisfação com salário, 

reconhecimento, etc.  

O clima organizacional pode ser percebido dentro de uma ampla gama de 
características qualitativas: saudável, doentio, quente, frio, incentivador, 
desmotivador, desafiador, neutro, animador, ameaçador, etc., de acordo com 
as características com que cada participante se defronta nas suas transações 
com o ambiente organizacional e passa a percebê-lo em função de suas 
transações. (CHIAVENATO,2014, p. 336). 

 Com o mercado cada vez mais competitivo exige-se que os colaboradores 

estejam sempre atualizados e motivados, mas para que se mantenham no estado de 

motivação, precisam estar em um ambiente de trabalho convidativo. Um clima 

organizacional positivo aumenta a produtividade e os níveis motivacionais, mas para 

isso a empresa precisa manter uma cultura de valorização do capital humano, 

preocupando-se com o bem-estar dos colaboradores, reconhecendo que cada 

pessoas é movida por sentimentos, expectativas, necessidades e percepções 

individuais. De acordo com Chiavenato (2014, p. 335) “Na medida em que o ambiente 

organizacional permite a satisfação das necessidades individuais de seus 

participantes o clima organizacional tende a mostrar-se favorável e positivo”. 

 O clima organizacional é formado pelo conjunto de sentimentos e percepções 

das pessoas em relação a organização, tudo que envolve a empresa, seja sua 

localização, condições de trabalho, remuneração, convivência com os colegas, afetam 

os sentimentos de satisfação, insatisfação e indiferença, esse conjunto de fatores 

influem sobre os sentimentos e percepções, e consequentemente define se o clima 
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organizacional é positivo ou negativo. Para Chiavenato (2014, p. 336) “O clima 

influencia a maneira como cada pessoa sente e percebe sua empresa, seu trabalho, 

seus superiores e colegas e como reage e se comporta nesse contexto”. A figura 3 

apresenta os níveis do clima organizacional: negativo, neutro e positivo, e a percepção 

das pessoas em cada um deles. 

Figura 3: Continuum do clima organizacional 

 

 Fonte: Chiavenato (2014, p.336) 

 A figura 3 mostra como o clima organizacional afeta a percepção das pessoas 

sobre a empresa, sob um clima negativo as percepções são fortemente/muito 

negativas, logo o nível motivacional é baixíssimo levando o colaborador a 

comportamentos inadequados e a baixa produtividade. Sob um clima neutro as 

percepções são levemente negativas/levemente positivas, os nível de motivação é 

baixo o colaborador produz mas não se esforça para atingir sua total capacidade de 

produção. Com o clima positivo as percepções são muito/fortemente positivas, com 

isso o nível motivacional se mantem elevado, com colaboradores produtivos e 

comprometidos com os objetivos da empresa. 

  Para alcançar ou ao menos se aproximar desse ambiente ideal o líder torna-

se um peça fundamental na empresa, pois ele será responsável pela interação entre 

os colaboradores, mediando conflitos, reconhecendo talentos, elogiando, e 

direcionando as pessoas para uma atividade onde possam se destacar e sentir que 

seu trabalho é reconhecido. Segundo Chiavenato (2014, p.336) “Em termos práticos, 

o clima organizacional depende do estilo de liderança utilizado, das políticas e valores 

existentes, da cultura coorporativa, da estrutura organizacional[...]”. 
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 Compreende-se então que o clima organizacional influencia e sofre influência 

direta da motivação dos trabalhadores. Se o colaborador tem suas necessidades 

pessoais frustradas o clima organizacional é desfavorável, mas se o colaborador tem 

suas necessidades pessoais atendidas, o moral se mantem elevado e 

consequentemente tem-se profissionais motivados. 

3.1 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 Louis Davis (apud CHIAVENATO, 2010, p.487) diz que “conceito de QVT 

refere-se à preocupação com o bem-estar e a saúde dos colaboradores no 

desempenho de suas atividades”. As organizações mantem seu funcionamento 

através de seus colaboradores, e é através deles que podem realizar suas atividades 

de produção de bens ou serviços, depende das pessoas a qualidade desses serviços 

e consequentemente o destaque da empresa no mercado. É possível afirmar que as 

empresas não existiriam sem as qualidades dos colaboradores para atuar nas mais 

diversas áreas. As empresas percebem então que para sobreviver no mercado 

precisa manter os colaboradores motivados e satisfeitos, para isso precisam manter 

a preocupação com o bem-estar, saúde física e emocional. 

 É dentro do âmbito organizacional que as pessoas passam a maior parte do 

seu tempo, em busca de realizações pessoais e profissionais, a qualidade de vida no 

trabalho envolve vários aspectos presentes no dia-a-dia do colaborador e da empresa 

e que vão influenciar diretamente na motivação, produtividade e desempenho, como 

o clima no ambiente de trabalho, relação com colegas e superiores, estado emocional 

e psicológico. Para Chiavenato (2010, p.487) “A QVT tem sido utilizada como 

indicador das experiências humanas no local de trabalho e o grau de satisfação das 

pessoas que desempenham o trabalho”. 

 Segundo Chiavenato (2014, p. 487) “A QVT representa o grau em que os 

membros da organização são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais 

através do seu trabalho na organização”. A proposta da qualidade de vida no trabalho 

é tornar a organização mais humana, enxergando os colaboradores como seres 

humanos e não apenas como recurso para produção, dando melhores condições para 

que os colaboradores possam se desenvolver e que através do alcance dos seus 

objetivos pessoais e profissionais sintam-se realizados, é preocupação também o 

bem-estar físico e psicológico para realização de suas atividades, que por 

consequência aumentará os níveis motivacionais.  
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 Uma organização que aplica a qualidade de vida no trabalho, mostra a 

importância das pessoas para empresa, a QVT desenvolve e oferta aos colaboradores 

um ambiente de trabalho agradável, mantendo-os engajados aos objetivos da 

organização e motivando-os a buscar o crescimento junto com a empresa, 

paralelamente a organização tem sua saúde financeira melhorada e uma colação 

dentro do mercado.  

A QVT assimila duas posições antagônicas: de um lado a reinvindicação dos 
colaboradores quanto ao bem estar e satisfação no trabalho, e de outro, o 
interesse das organizações quantos aos seus efeitos potenciadores sobre a 
produtividade e a qualidade. (CHIAVENATO, 2010, p.487).  

 A qualidade de vida no trabalho interfere nas atitudes e desempenho dos 

colaboradores na empresa, por consequência influencia nos níveis motivacionais e na 

produtividade, por isso as organizações não devem somente focar no faturamento e 

valorizar cada vez mais o fator humano preocupando-se com o bem-estar das pessoas 

e oferecendo um ambiente saudável, e que também sintam seu trabalho e esforços 

valorizados. 

3.2  SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 O trabalho tem grande representatividade na vida das pessoas, porém é difícil 

definir com precisão os fatores que geram a satisfação no trabalho pois essa 

satisfação depende de questões muito particulares de cada indivíduo, como a 

expectativa que o colaborador tem em relação a empresa, a atividade que executa, 

suas expectativas e o grau de importância que o trabalho tem na vida desse 

colaborador, pois o que é um fator que gera motivação, satisfação e sentimento de 

auto realização para um pode ser uma tarefa árdua, exaustiva e apenas um meio de 

sobrevivência para o outro. 

As pessoas diferem não apenas em sua capacidade, mas também em sua 
“vontade”, ou “motivação”. A motivação de uma pessoa depende da força de 
seus motivos. Os motivos são às vezes definidos como necessidades, 
desejos ou impulsos no interior do indivíduo. Os motivos são dirigidos para 
objetivos, e estes podem ser conscientes ou inconscientes. [...] 
Fundamentalmente, os motivos, ou necessidades, são as molas da ação. 
(HERSEY e BLANCHARD, 1977, p.12). 

 Pelo fato do trabalho assumir um lugar de grande importância na vida dos 

indivíduos, quando as pessoas não estão em um emprego que satisfaça suas 

necessidades profissionais, essa frustração reflete diretamente na vida pessoal dos 

colaboradores e em seu desempenho enquanto funcionário, levando-os a baixa 

produtividade, conflitos no trabalho com superiores e colegas, assim passa ser de 
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interesse da organização sanar essa insatisfação, por meio de atitudes motivadoras e 

elevação da autoestima das pessoas. 

Moral baixo e motivação insuficiente podem levar à ineficiência e baixa 
produtividade. Em resumo, segundo o argumento, a existência de empregos 
não compensadores cria uma situação crítica, que é danosa ao indivíduo, à 
organização que o emprega e à sociedade em geral. (SALLES e STRAUSS, 
1975, p.41). 

 Os colaboradores se comprometem verdadeiramente com os objetivos da 

empresa e se esforçam para além de sua capacidade produtiva quando sentem que 

seu trabalho é valorizado, reconhecido e percebem que tem autonomia para realizar 

sua tarefa de maneira criativa e diferenciada. De acordo com Chiavenato (2014, p.326) 

“As necessidades humanas que motivam o comportamento humano produzem 

padrões de comportamento que variam de indivíduo para indivíduo”. As empresas 

precisam sempre estar atentas ao comportamento e atitudes de seus colaboradores 

pois da mesma maneira que a satisfação no trabalho surge rapidamente quando as 

pessoas estão altamente motivadas, pode regredir na mesma velocidade caso tenham 

problemas, sejam eles pessoais ou profissionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acredita-se que os objetivos do presente estudo foram alcançados tendo em 

vista que foi possível mostrar a importância da motivação, como afeta empresas e 

pessoas tanto de maneira positiva quanto negativa, influenciando seu comportamento 

e o clima organizacional, foi possível também a compreensão de que através do 

aumento dos níveis motivacionais nas empresas aumenta-se a satisfação dos 

colaboradores e a produtividade. 

 A preocupação com a motivação no ambiente de trabalho surgiu no século XIII 

diante da revolução industrial onde ganhou força uma corrente de autores 

preocupados em mostrar a importância das pessoas e do seu bem-estar dentro das 

organizações. Toda organização depende de pessoas para sua existência e para que 

os resultados esperados sejam alcançados, se antes as pessoas eram vistas como 

parte do maquinário e a principal forma de motiva-las era através de punições, hoje 

as organizações reconhecem a importância de valorizar o capital-humano para manter 

os profissionais engajados e motivados. Todas as definições concordam que a 

motivação é um conjunto de fatores intrínsecos e extrínsecos que influem no modo 

como os colaboradores se comportam e percebem o âmbito organizacional e 

consequentemente refletem no desempenho de suas atividades, comprometimento e 

produtividade. Algumas das principais teorias motivacionais tentam explicar o que faz 

as pessoas ingressarem em uma organização e atingir os objetivos que lhes são 

propostos, e os caminhos que os gestores podem tomar para manter os colaboradores 

comprometidos com os objetivos da empresa. 

 Para compreender o dinamismo da motivação dentro das organizações é 

preciso falar de comportamento organizacional, esse pode ser compreendido como a 

maneira que as pessoas se comportam dentro da empresa e seus relacionamentos 

interpessoais, por isso para que uma empresa garanta sua sobrevivência no mundo 

dos negócios torna-se imprescindível o desenvolvimento do comportamento humano 

mantendo profissionais motivados e engajados em suas atividades. Cada pessoa é 

um ser único moldado pelas experiências que adquirem ao longo da vida, por isso não 

é possível prever o comportamento humano nas empresas, o comportamento surge 

de necessidades e valores intrínsecos, por isso cada um deve ser motivado de modo 

particular. A figura do líder é importante dentro de todas as organizações para 



 

 

 

33 

estimular, desenvolver e impulsionar os colaboradores a aumentar os níveis de 

produção e realizar suas tarefas com eficiência, o líder se mantém atento a questões 

mais próximas as pessoas. Existem diferentes estilos de liderança, esse estilo se 

refere a relação que o líder mantém com seus liderados e a forma como conduz sua 

equipe, o líder deve ter competência e também precisa receber suporte para se 

desenvolver, o modo como uma equipe é liderada afeta a produtividade e motivação 

dos colaboradores. 

 Um outro fator que atua sobre a motivação das pessoas nas empresas é o clima 

organizacional, esse clima é formado por um agrupamento de sentimentos e 

assimilações das pessoas em relação a empresa, os colaboradores passam a maior 

parte do seu tempo dentro das organizações e o comportamento que vai tornar o clima 

favorável ou não para que o nível motivacional se mantenha elevado e as tarefas 

sejam realizadas da maneira esperada, um ambiente de trabalho convidativo aumenta 

a produtividade. A sobrevivência das organizações depende das pessoas, sem elas 

não seria possível a produção de bens e serviços, as empresas compreendem então 

que para se manter no mercado precisam dar aos seus colaboradores qualidade de 

vida no trabalho, a QVT preocupa-se com o bem-estar físico e psicológico dos 

colaboradores, torna a organização mais humana, as pessoas precisam sentir que 

são importantes para a organização e que seu trabalho é valorizado, assim os níveis 

produtivos e motivacionais se mantém elevados. O trabalho ocupa um espaço 

importante na vida das pessoas, porém quando se fala sem satisfação no trabalho 

não existe uma precisão dos fatores que geram esta satisfação, para cada um o 

trabalho terá uma representatividade de maior ou menor importância, o fato é que a 

satisfação reflete diretamente no desempenho das pessoas, por tanto as 

organizações devem ficar sempre atentas ao comportamento dos seus colaboradores 

pois da mesma forma que o nível de satisfação surge quando os trabalhadores estão 

motivados pode diminuir na mesma velocidade se estiverem desmotivados. 

 O objetivo no desenvolvimento desse trabalho é levar administradores e 

gestores a uma reflexão sobre a importância da motivação no ambiente de trabalho e 

proporcionar futuramente estudos mais aprofundados sobre o comportamento 

humano dentro das organizações e os fatores motivacionais que agem sobre as 

pessoas direcionando-as ao comportamento esperado. 
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