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RESUMO 

 

Esta monografia visa demonstrar a importância da motivação nas organizações. 

Pretendendo mostrar por que acontece a desmotivação nas organizações, com o 

objetivo de analisar o que traz a desmotivação e o que deve ser feito para minimizar 

ou até mesmo eliminar este problema nas empresas. Ao longo do desenvolvimento 

desta monografia foram utilizadas pesquisas bibliográficas de diferentes autores 

administradores e psicólogos sobre o assunto onde elaboraram várias teorias que têm 

tentado explicar o funcionamento da motivação, o motivo que leva a ação das pessoas 

a atingir metas e objetivos. Também pretende mostrar o papel do líder no processo 

de aplicação das práticas motivacionais e sua influência no desempenho de seus 

liderados, pois faz-se necessário a presença do líder para a implantação das práticas 

motivacionais afim de manter funcionários satisfeitos, felizes e saudáveis no ambiente 

de trabalho, para obtenção de maior prazer em realizarem suas funções e assim 

obterem resultados satisfatórios. Manter funcionários motivados é de total importância 

nas organizações, pois funcionários motivados são mais felizes e possuem melhores 

desempenhos e maior envolvimento no que diz respeito a organização.  

 

Palavras-chave: Motivação; Organizações; Líder; Práticas motivacionais. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This monograph aims to demonstrate the importance of motivation in organizations. It 

aims to show why there is demotivation in organizations, with the objective of analyzing 

what brings the demotivation and what must be done to minimize or even eliminate 

this problem in companies. Throughout the development of this monograph were used 

bibliographical research of different authors administrators and psychologists on the 

subject where they elaborated several theories that have tried to explain the operation 

of the motivation, the reason that takes the action of the people to reach goals and 

objectives. It also intends to show the leader's role in the process of applying 

motivational practices and their influence on the performance of their leaders, as it is 

necessary the presence of the leader to implement motivational practices in order to 

keep employees satisfied, happy and healthy in the environment. Work, to obtain 

greater pleasure in performing their functions and thus obtain satisfactory results. 

Keeping employees motivated is of utmost importance in organizations as motivated 

employees are happier and have better performance and greater involvement in the 

organization. 

 
Key-words: Motivation; Organizations; Leader; Motivational practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

           O presente estudo apresenta uma análise sobre os fatos que levam a 

insatisfação e desmotivação dos funcionários no ambiente de trabalho, pois o 

problema da desmotivação pode causar grandes impactos nas organizações. Este 

problema está relacionado principalmente na maneira como as empresas tratam seus 

funcionários. 

Com o mercado cada vez mais competitivo, é fundamental entender sobre as 

pessoas dentro do ambiente de trabalho, saber o que traz motivação e desmotivação. 

As empresas devem estar sempre atentas a este detalhe e manter sempre um bom 

clima organizacional, pois o diferencial competitivo nas empresas está relacionado 

com o desempenho de seus colaboradores, que são eles responsáveis pelo o sucesso 

da empresa e para isso é necessário que eles se sintam motivados. 

É sabido que é um grande desafio para as organizações entender e 

compreender cada colaborador, quais são suas necessidades e prioridades, suas 

dificuldades e aspectos que influenciam sobre o seu comportamento e por isso o 

objetivo deste estudo é apresentar a importância da motivação e papel do líder em 

motivar seus liderados e apresentar algumas práticas que podem serem uteis no 

processo motivacional. E para isso é importante que os líderes que são capazes de 

influenciar as pessoas, terem conhecimento do comportamento humano e a 

importância da motivação de cada colaborador dentro das organizações. 

Para a elaboração do trabalho monográfico foram feitas pesquisas 

bibliográficas de diversos autores da área de administração e psicologia, como 

exemplo, Bergamini (1982), Chiavenato (1994, 2005, 2009 e 2014), Decenzo e 

Robbins (2001) e entre outros autores influentes na definição e aplicação de modernos 

e inovadores conceitos administrativos aplicados às organizações bem-sucedidas. 

 No entanto, isto posto, o conteúdo da monografia está dividido em três 

capítulos. No primeiro capítulo, para melhor compreensão é apresentado conceitos 

sobre o que é motivação sob diferentes pontos de vista de linhas de pensamentos 

bem como as teorias motivacionais e a importância da motivação nas empresas. Em 

seguida, no segundo capitulo é apresentado o conceito de liderança, os estilos de 

liderança, a importância do líder na motivação e o que não é motivação para os 

funcionários e os problemas que a desmotivação dos funcionários acarretam dentro 
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da organização. E por fim, no terceiro capitulo, será apresentado a relação do líder no 

clima e cultura organizacional e algumas práticas motivacionais que podem ser 

empregadas em algumas empresas para minimizarem ou até mesmo eliminarem os 

problemas da desmotivação de seus funcionários. 

1.1 Problema de Pesquisa 

Por que acontece desmotivação dentro das organizações? 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 

Geral: 

 Esta pesquisa tem por objetivo analisar o que traz a desmotivação dos 

funcionários e o que deve ser feito para minimizar ou eliminar esse problema dentro 

das empresas.   

 

Específicos: 

• Mostrar a importância da motivação; 

• Identificar as causas que levam a desmotivação dos funcionários; 

• Apontar alguns passos que devem ser feitos para minimizar ou deletar o 

problema. 
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2 MOTIVAÇÃO 

 

A palavra motivação é o motivo pelo qual leva o indivíduo a praticar uma 

determinada ação. Ela serve como impulso e influência a direção para o indivíduo 

atingir metas e objetivos.  

“A motivação é um processo psicológico básico. Juntamente com a percepção, 

atitudes, personalidade e aprendizagem, a motivação sobressai como um importante 

processo na compreensão do comportamento humano” (CHIAVENATO, 2005, p. 

242). 

A motivação está ligada ao comportamento das pessoas, sendo um processo 

psicológico que envolve metas e objetivos. Ela serve para ajudar a compreender o 

comportamento humano, no entanto, ela surge de uma necessidade que impulsiona 

o indivíduo a realizar alguma ação. 

 

Motivação é a pressão interna surgida de uma necessidade, também interna, 
que excitando (via eletroquímica) as estruturas nervosas, origina um estado 
energizador que impulsiona o organismo a atividade iniciando, guiando e 
mantendo a conduta até que alguma meta (objetivo, incentivo) seja 
conseguida ou a resposta seja bloqueada (SOTO apud SCARAMUZZA, 
2010, p. 97). 
 
 

A motivação pode ser intrínseca ou extrínseca. A motivação intrínseca refere-

se aos objetivos, metas e projetos pessoais relacionada com os interesses individuais, 

força interna do indivíduo e que pode ser mudada quando ele decide.  A motivação 

extrínseca possui relação com o ambiente e os fatores externos, é a motivação através 

de promoções, reconhecimento no trabalho e benefícios. 

 

É óbvio que as pessoas são diferentes no que tange à motivação: as 
necessidades variam de indivíduo para indivíduo, produzindo diferentes 
padrões de comportamento; os valores sociais também são diferentes; as 
capacidades para atingir os objetivos são igualmente diferentes; e assim por 
diante. Para complicar ainda mais, as necessidades, os valores sociais e as 
capacidades variam no mesmo indivíduo conforme o tempo (CHIAVENATO, 
1994, p. 100). 
 
 

Cada indivíduo possui comportamento, valores e objetivos diferentes, mas o 

processo que move o indivíduo é o mesmo para todos que é a motivação. E nesse 

capitulo, será apontado algumas das principais teorias de motivação necessárias para 

manter o indivíduo motivado e a importância da motivação. 
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2.1 – Teorias da motivação 

 

Existe várias teorias sobre a motivação e sabemos que ela é um assunto 

complexo e muito importante para as pessoas e empresas. 

 

Estudar a motivação humana nos permite entender e conhecer um pouco 
mais sobre o comportamento humano. Dessa forma é possível prever e, de 
certa maneira, controlar indivíduos, atuando por meio do controle das 
necessidades ou dos motivos que impulsionam o comportamento e dos 
objetivos e metas que o originam (SCARAMUZZA, 2010, p. 98). 

 
 

A motivação está ligada com a personalidade do indivíduo e com o seu 

desenvolvimento mental. Ela permite que o indivíduo aja de certa maneira para 

alcançar as metas e objetivos, seja ela pessoal ou profissional. Estimular a motivação 

pode trazer benefícios para as pessoas e para a organização. 

“Uma provável explicação é que cada teoria aborda um aspecto específico de 

um conceito extremamente complexo e contingencial. O desafio é juntá-las para tentar 

compreender o seu inter-relacionamento” (CHIAVENATO, 2005, p. 265).  

São várias estratégias de motivação que tem como objetivo satisfazer as 

necessidades dos membros de uma organização. Algumas das principais são: 

 

2.1.1 Hierarquia das necessidades  

A teoria motivacional de Maslow se baseia na hierarquia das necessidades, 

sendo que essas necessidades influenciam no comportamento humano dentro e fora 

da organização. A hierarquia das necessidades apresenta cinco níveis, onde cada 

nível representa as necessidades do indivíduo dentro e fora do ambiente de trabalho. 

 

Maslow formulou uma teoria da motivação com base no conceito de 
hierarquia de necessidades que influenciam o comportamento humano. 
Maslow concebeu essa hierarquia pelo fato de o homem ser uma criatura que 
expande suas necessidades no decorrer de sua vida. À medida que o homem 
satisfaz suas necessidades básicas, outras mais elevadas tomam o 
predomínio do seu comportamento (CHIAVENATO, 1994, p. 102). 
 
 

Maslow afirma que as pessoas têm cinco necessidades básicas e que elas 

podem ser apresentadas em uma hierarquia de importância e explica cada ordem em 

que o indivíduo geralmente procura satisfaze-las.  
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Figura 1 – A hierarquia das necessidades humanas, segundo Maslow. 

 

Fonte: Chiavenato (2009, p. 125) 

 

1. Necessidade fisiológica: É aquela que se refere a necessidade de ar, 

alimentação, água, horário de trabalho, intervalos de descanso, conforto 

físico, excreção e etc. De acordo com Maslow, estas necessidades básicas 

possuem maior importância. 

2. Necessidade de segurança: É o nível da hierarquia onde possui os 

elementos que fazem as pessoas se sentirem seguras, estar livre de 

perigos, trabalho seguro, proteção, liberdade relacionadas com a 

sobrevivência. 

3. Necessidades sociais: É a necessidade de aceitação social, amizade, 

chefia amigável, afeto, estar incluso em grupos e etc. 

4. Necessidade de estima: Necessidade relacionada com a autoestima do 

indivíduo como reconhecimento, reputação, autoconfiança, ou seja, 

representa o orgulho de si próprio. 

5. Necessidade de auto realização: Necessidade que se refere ao talento e 

realização potencial do indivíduo, capacidade de fazer algo com satisfação 

e reconhecimento. 

De acordo com a teoria de Maslow as pessoas estão em um desenvolvimento 

continuo e, no entanto, levam a progredir ao longo das necessidades atendendo as 

necessidades uma após a outra levando - o assim a auto realização. 
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2.1.2 Teoria dos dois fatores de Herzberg  

A teoria dos dois fatores de Herzberg foi analisada através de estudos com 

engenheiros e contadores sobre a relação entre satisfação no trabalho e a 

produtividade. Os resultados desse estudo evidenciaram dois fatores motivacionais 

que devem ser considerados na satisfação do cargo.  

“Enquanto Maslow fundamenta sua teoria da motivação nas diferentes 

necessidades humanas (abordagem intra-orientada), Herzberg alicerça sua teoria no 

ambiente externo e no trabalho do indivíduo (abordagem extra-orientada)” 

(CHIAVENATO, 2009, p. 128). 

Para Herzberg, a motivação das pessoas para o trabalho depende somente de 

dois fatores sendo os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. 

 

Figura 2 – Comparação dos modelos de motivação de Maslow e Herzberg. 

 

Fonte: Chiavenato (2009, p.131) 

 

1. Fatores higiênicos: São fatores extrínsecos (insatisfacientes) relacionados 

com as condições físicas do ambiente de trabalho, segurança do trabalho, 

salário, relações interpessoais, crescimento, oportunidade, clima 

organizacional e etc. Para Herzberg, a ausência destes fatores deixa o 

profissional desmotivado, mas que não é um elemento motivador. 

2. Fatores motivacionais: São fatores intrínsecos (satisfacientes) que estão 

relacionados com o conteúdo do cargo, as tarefas do cargo, realização 
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pessoal, responsabilidade, crescimento e etc. Estes fatores produz 

motivação e aumenta a satisfação no trabalho. 

Segundo Frederick Herzberg, os fatores que levam um indivíduo a insatisfação 

profissional não estão relacionados com os fatores que produz satisfação, pois 

percebeu que os fatores que levam a satisfação do indivíduo estão relacionados com 

o trabalho. No entanto os fatores que trazem motivação estão acima dos fatores 

higiênicos, pois são fatores que devem ser supridos pela organização para evitar 

insatisfação.  

O processo motivacional, surge quando a empresa atua com uma gestão 

voltada ao desenvolvimento de pessoas, colaborando com o crescimento profissional 

de seus funcionários. 

 

2.1.3 Teoria de McClelland  

Teoria voltada na ideia das necessidades adquiridas desenvolvida por David 

McClelland que identificou três necessidades específicas relacionada com a proposta 

de Maslow. Essas necessidades específicas são: 

1. Necessidade de realização: Desejo do indivíduo em atingir objetivos, 

necessidade de sucesso, traçar metas desafiadoras, ser profissional 

excelente. Pessoas com estas necessidades evitam tarefas fáceis ou 

difíceis demais.  

2. Necessidade de poder: Desejo de controlar, influenciar pessoas, busca de 

posição de poder, posição de liderança. Pessoas com estas necessidades 

são competitivas. 

3. Necessidade de afiliação: Necessidade de relações pessoais, valorizam as 

relações humanas. Pessoas com estas necessidades preferem 

cooperação ao invés de competição.  

 
O modelo de necessidades adquiridas de David McClelland sustenta que as 
pessoas adquirem três importantes necessidades ou motivos: a de 
realização, a de associação e a de poder mediante a interação com o 
ambiente. Em outras palavras, o contexto social em que os indivíduos vivem 
e trabalham influi na aquisição e intensidade desse motivos (SOTO, 2009, 
p.149). 
 

McClelland, afirma que todas as pessoas possuem essas necessidades, mas 

cada pessoa com graus diferentes que definira a motivação. Essas necessidades se 
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encontram no topo das necessidades da pirâmide de Maslow e os fatores de 

Herzberg. 

 

2.1.4 Teoria contingencial  

O modelo de motivação de Victor H. Vroom, baseia-se na hipótese que a 

motivação determina as escolhas do comportamento humano, onde o indivíduo 

comporta-se de tal maneira para um possível resultado.  

“Enquanto a teoria de Maslow está baseada em uma estrutura uniforme e 

hierárquica de necessidades, a teoria de Herzberg baseia-se em duas classes de 

fatores” (CHIAVENATO, 2009, p. 135). 

Na teoria contingencial de motivação de Vroom, rejeita as condições 

preconcebidas e respeita as diferenças pessoais, pois as pessoas se comportam 

diferente de acordo com o momento. 

Para Vroom as três forças básicas que atuam dentro do indivíduo no nível de 

produtividade individual são: 

• Os objetivos individuais; 

• Relação percebida entre produtividade e alcance de objetivos individuais; 

• A capacidade percebida de influenciar seu próprio nível de produtividade. 

 

Figura 3 – As três dimensões básicas da motivação segundo Vroom. 

 

Fonte: Chiavenato (2009, p. 136) 

 

Esta teoria enfatiza a diferença entre as pessoas e o cargo. Segundo Vroom, o 

processo motivacional deve ser aplicado de acordo com os objetivos da pessoa e da 

sua expectativa em atingir esses objetivos, assim criando um sistema de motivação 

diferenciado para cada colaborador. 

 



 

 

 

21 

2.2 – Importância da motivação 

 

Os fatores motivacionais que nos levam a ação, e ela é muito importante nas 

organizações e nas pessoas. É notório que as empresas estão cada vez mais 

interessadas em motivar seus funcionários para evitar problemas que prejudicam a 

empresa. 

O estudo da motivação permite entender, conhecer o comportamento 
humano, o que, por sua vez, permite prevê-lo e, portanto, controlá-lo 
(autocontrole ou heterocontrole) por meio do controle das necessidades ou 
motivos que impulsionam o comportamento e dos objetivos ou metas que o 
dirigem (SOTO, 2009, p. 119). 

 

A falta de motivação no indivíduo no ambiente de trabalho pode acarretar sérios 

problemas nas organizações, como absentismo elevado, resistência a mudanças, 

falta de cooperação, baixa produtividade, clima organizacional negativo e entre outros 

problemas indesejados. O indivíduo que não tem suas necessidades atendidas, não 

terá motivação e satisfação para realizar as tarefas com qualidade e eficiência.  

 

Motivação é um conjunto psicológico (estado interno) de motivos e causas 
que faz com que o indivíduo se porte de modo que assegure a realização de 
alguma meta. Em outras palavras, ela explica por que as pessoas agem da 
maneira como o fazem. Quanto melhor um gerente entender o 
comportamento dos membros de uma organização, mais capaz ele será de 
influenciar esse comportamento para torná-lo mais consistente com a relação 
das metas organizacionais. Uma vez que a produtividade é resultado do 
comportamento dos membros da organização, motiva-los é fundamental para 
atingir essas metas organizacionais (SCARAMUZZA, 2010, p. 103). 
 
 

Manter funcionários motivados serve como um diferencial competitivo para as 

organizações, pois são as pessoas que movem as organizações juntamente com seus 

esforços para o alcance dos objetivos comuns e são elas responsáveis pelo sucesso 

da empresa e por esse motivo, torna-se importante compreender o comportamento 

das pessoas dentro do ambiente de trabalho. 

 

Os gerentes de sucesso minimizam o comportamento inadequado e 
maximizam o comportamento adequado entre os subordinados, aumentando 
assim a probabilidade de que a produtividade aumente e reduzindo a 
probabilidade de que ela diminua (SCARAMUZZA, 2010, p. 109).  
 
 

O líder é o “cabeça” responsável em saber identificar os principais fatores que 

influenciam a motivação nas atividades de cada colaborador e implementar técnicas 
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que aumentam a motivação para evitar insatisfação e outros problemas. O 

desempenho da empresa depende do quanto os profissionais estão dispostos a 

realizarem determinadas tarefas. O líder precisa ter um entendimento amplo dos 

processos motivacionais, saber como influenciar pessoas, como implantar métodos 

motivacionais assim trazendo benefícios para ambas as partes. 

 

As empresas estão valorizando cada vez mais o comprometimento das 
pessoas. Os funcionários comprometidos é que vêm sendo convocados para 
fazer parte das soluções e é exatamente neles que as empresas mais tendem 
a investir. A motivação, por sua vez, é a chave do comprometimento. É muito 
mais fácil para as empresas conseguirem pessoas competentes do que 
comprometidas. Por isso, identificar fatores capazes de promover a 
motivação dos empregados e dominar as técnicas adequadas para trabalhar 
com ela vem-se tornando tarefa das mais importantes para os gerentes (GIL, 
2014, p. 201). 
 
 

As empresas devem enxergar que seus funcionários são elementos 

importantes e que precisam ser valorizados, pois a empresa só tem andamento 

através das pessoas e são elas que fazem a diferença no ambiente organizacional. 

No entanto, podemos dizer que funcionários motivados são mais produtivos pois se 

sentem estimulados e dispostos a resolver problemas e alcançar as metas junto com 

a empresa e estão sempre buscando o seu melhor desempenho.  
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3 LIDERANÇA COMO FATOR MOTIVACIONAL 

 

Neste capítulo será demonstrado o conceito de liderança e a importância do 

líder no processo motivacional dentro das organizações e o que não é motivação, pois 

toda organização precisa de um líder competente que inspire os colaboradores e que 

saiba identificar os colaboradores desmotivados para assim implantar práticas 

motivacionais para o atingimento das metas e objetivos da organização. 

 

Para fazer uma empresa ou uma unidade dela produzir resultados, o 
administrador deve desempenhar funções ativadoras e motivadoras. Entre 
elas sobressaem a liderança e o uso adequado de incentivos para obter 
motivação. Ambos requerem uma compreensão básica das necessidades 
humanas e dos meios pelos quais essas necessidades podem ser satisfeitas 
ou canalizadas para determinados objetivos. Em resumo o administrador 
precisa conhecer a motivação humana e saber conduzir e orientar as 
pessoas, isto é, liderar (CHIAVENATO, 2014, p. 336). 
 
 

A liderança é indispensável em todas as organizações e em cada departamento 

da empresa. Segundo Idalberto Chiavenato (2014, p. 336) “Não podemos confundir 

liderança com direção. Um bom administrador pode ser ou não um bom líder, mas 

nem sempre um bom líder é um bom administrador”. 

O líder é a pessoa que conduz a equipe, que usa sua autoridade, seu poder 

para motiva-las a realizarem qualquer tipo de ação. O administrador é aquele que 

administra, possui habilidades técnicas, humanas e conceituais, é a pessoa 

responsável pelo planejamento e pela estrutura organizacional, ele usa técnicas de 

gestão para alcançar seus objetivos. 

 

3.1 – Conceitos de liderança 

 

O líder é aquele capaz de influenciar as pessoas a segui-lo, para alcançar um 

determinado objetivo, não somente pelo seu poder de posição, mas também pela 

influência interpessoal. “[...] Liderança é um processo de influência pelo qual o 

administrador, com suas ações pessoais, facilita, impulsiona e dinamiza o movimento 

de um grupo de pessoas rumo a metas comuns ou compartilhadas” (CHIAVENATO, 

2014, p. 337). 
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Liderança é o processo de influenciar e apoiar outras pessoas para que elas 
trabalhem entusiasticamente para a obtenção de determinados objetivos. Ela 
é o fator crítico que auxilia um indivíduo ou um grupo de indivíduos a 
identificar suas metas, para então motivá-los e ajudá-los na conquista dessas 
metas. Os três elementos mais importantes presentes na sua definição são 
influência/apoio, esforço voluntário e a conquista de metas. Sem a liderança, 
uma organização seria apenas uma confusão de pessoas e equipamentos 
[...] (NEWSTROM, 2008, p. 157). 

 
 

A liderança é essencial nas organizações, pois é vista como o meio de 

aumentar a produtividade e assim acarretar em resultados positivos. A liderança é 

uma habilidade que o líder tem de atrair pessoas, de influencia-las de forma positiva 

a atingir metas e objetivos da empresa. 

 

A liderança, numa discussão em grupo, diz respeito às atividades de iniciar, 
organizar, clarificar, questionar, motivar, resumir e formular conclusões, 
dessa forma, o líder é a pessoa que passa mais tempo falando ao grupo, 
desde que caiba a ele cumprir a maior parte dessas tarefas verbais (BASS 
apud BERGAMINI, 1982, p. 96-97). 
 
 

O líder é a pessoa que faz a integração entre os liderados na execução de suas 

atividades, dirigindo e coordenando, ele deve conhecer sua equipe e saber o que 

influencia e motiva seus liderados, para assim atingir tais objetivos da organização. 

Os líderes são agentes de mudanças, pois a liderança só acontece se houver 

mudanças motivacionais no comportamento dos indivíduos. 

 

3.1.1 – Estilos de liderança  

A escolha da maneira como se usa a autoridade é muito importante na 

liderança, pois ela que influenciará os subordinados. No entanto, existe várias formas 

de liderar, portanto, há diferentes estilos de liderança que o líder pode utilizar, os 

principais são: 

• Autocrática: Possui o poder centralizado no líder. O líder escolhe todas a 

decisões e os subordinados devem acatar sem questionar. 

• Democrático: O líder incentiva todos a participarem nas tomadas de 

decisões sempre conduzindo e orientando a equipe. 

• Liberal (laissez-faire): Pouca interferência do líder assim tendo apenas uma 

participação mínima. Os subordinados possuem liberdade nas decisões. 
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Existe vários tipos de liderança, e não há um melhor estilo, mas existe o estilo 

mais adaptável, aquele que melhor se adapta a situação existente do contexto e da 

motivação dos funcionários. Contudo, para se chegar a resultados positivos como líder 

não é necessariamente os traços e o estilo de liderança, mas sim, o fato dele 

conseguir adaptar o estilo a cada situação para assim chegar a eficácia gerencial.  

A liderança é uma influência interpessoal, portanto, o líder deve ter 

conhecimento suficiente para saber usar os diferentes estilos de liderança de acordo 

com a necessidade de cada subordinado.  

 

3.1.2 – Importância da liderança  

Os líderes possuem uma grande importância dentro das organizações, são os 

responsáveis pelo sucesso das pessoas e da empresa, pois eles possuem habilidades 

técnicas, humanas e conceituais.  

• Habilidade técnicas: Está relacionada ao conhecimento, aplicação de 

conhecimentos. São as habilidades técnicas, conhecimento do líder. 

• Habilidade humana: Capacidade de lidar e trabalhar com as pessoas de 

diferentes tipos de personalidades com o objetivo de se obter resultados. 

Relacionamento interpessoal: saber se comunicar, saber motivar, saber 

ouvir, saber formar as equipes e lidar com os diferentes tipos de pessoas. 

• Habilidade conceitual: Capacidade de avaliar, analisar e diagnosticar 

situações complexas, de ter ideias para solucionar problemas. 

Uma liderança bem-sucedida depende dessas habilidades, pois um líder sem 

essas habilidades não tem capacidade de obter resultados positivos. É muito 

importante que os líderes saibam lidar com os diferentes tipos de pessoas e para isso 

eles precisam ter conhecimentos sobre o comportamento humano.  

 

O fator liderança adquire espantosa importância dentro do contexto 
organizacional. Como as empresas podem ser consideradas 
predominantemente formadas de grupos de pessoas que precisam ser 
coordenadas em seus esforços individuais, a fim de que metas e objetivos 
sejam alcançados, cada dia mais se tem valorizado aqueles que 
patentemente usam como eficácia seus recursos pessoais no cumprimento 
das responsabilidades de bem dirigir subordinados (BERGAMINI, 1982, p. 
94). 
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Uma boa liderança é aquela que, além de trazer resultados, colabora com o 

desenvolvimento e crescimento de seus liderados. Um bom líder é aquele que traz 

confiança a seus seguidores, é aquele que partilha conhecimentos, que possui uma 

visão clara e objetiva, conhece bem os seus liderados, sabe lhe dar com as diferenças 

individuais, e ele possui foco nas pessoas e nas tarefas. No entanto, para Bergamini 

(1982, p.96), “[...] O grande objetivo é o de conseguir que todo o dinamismo possível 

do qual as pessoas são capazes se transforme em ação coordenada diante de um 

mesmo objetivo a ser atingido [...]”. 

 

De maneira bastante clara, percebe-se que é esperado de um verdadeiro 
líder fazer com que o grupo produza frente aos objetivos que devem ser 
atingidos. Uma vez atingido tais objetivos, a satisfação dos membros do 
grupo passa a ser algo facilmente constatável. Considera-se, portanto, ainda 
como de sua responsabilidade o fato de garantir o moral dos membros que 
se acham sob sua direção. Finalmente, esse moral grupal deve também 
retratar a satisfação de cada membro em particular, o que implica uma 
sensibilidade especial em dar a cada um a oportunidade de utilizar-se de seus 
próprios recursos pessoais da forma mais natural possível. Dessa maneira, 
ele está sempre atento no sentido de favorecer o ajustamento de cada pessoa 
dentro do contexto grupal no qual se acha inserido. 
                                          [...] 
Parece ficar bem evidente que a grande tarefa do líder consiste em ter 
habilidade de coordenar as atividades de cada membro em particular, a fim 
de que a atividade grupal flua de forma normal e sem interrupções, ao mesmo 
tempo que se verifique um clima de harmonia no tocante à participação de 
cada um (BERGAMINI, 1982, p. 97-98). 
 
 

A motivação e liderança são grandes aliadas que tange ao alcance e objetivos 

das organizações, no entanto, torna-se fundamental para o alcance dos objetivos 

contar com uma liderança eficiente, que motive e que contribua no desenvolvimento 

de talentos. 

 

3.2 – Desmotivação nas organizações 

 

A desmotivação surge quando algo começa a incomodar o indivíduo, são 

fatores que bloqueiam alguma ação. É um estado de espirito, onde a pessoa perde o 

interesse de realizar algo por falta de motivação. A desmotivação dos colaboradores 

pode acarretar em sérios problemas dentro da organização e ela pode surgir de 

diferentes fatores consequentes da rotina diária de trabalho.  

Com o mercado cada vez mais exigente, as cobranças, o acúmulo de tarefas, 

a rotina, a falta de comunicação, falta de reconhecimento pelo trabalho, os conflitos 
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entre os colegas de trabalho, falta de socialização no primeiro dia de trabalho, chefe 

brutal, a baixa remuneração, problemas pessoais, a cultura e o ambiente profissional, 

são algumas causas que podem contribuir de forma significativa com a desmotivação 

e insatisfação do funcionário acarretando em estresse e em vários problemas para a 

empresa e membros. A desmotivação e insatisfação do indivíduo em seu ambiente de 

trabalho podem desenvolver vários problemas na organização. São alguns exemplos 

de problemas organizacionais relacionados a desmotivação e insatisfação: 

• Absenteísmo: são os dias em que o funcionário esteve ausente no trabalho. 

A ausência de qualquer funcionário pode causar em prejuízo para as 

empresas, pois outra pessoa terá que auxiliar as necessidades daquele 

ponto de trabalho para evitar queda da produtividade e outros problemas. 

•  Rotatividade: é a relação entre admissão e demissão de pessoas. É a 

constante entrada e saída de pessoas na empresa. A rotatividade gera alto 

custo para as empresas, pois há perda no processo de demissão e custo 

no novo recrutamento. 

• Rescisão do contrato de trabalho: é a demissão, rompimento do contrato 

de trabalho que pode ser por inciativa do empregado ou do empregador. 

Ela de deve ser bem gerenciada, pois dependendo de como se dá a 

demissão, poderá afetar o clima da empresa.  

• Baixo compromisso organizacional: é o envolvimento do indivíduo com as 

atividades da empresa. Quando o compromisso dos funcionários está baixo 

significa que ele se encontra desmotivado e insatisfeito, pois não sente 

vontade de contribuir com sua habilidade em benefício da empresa. 

• Violência no local de trabalho: surge quando o nível de insatisfação e 

estresse se encontra em um nível elevado causando em problemas físicos 

e psicológicos. 

 

A falta de habilidade em liderar verdadeiramente o pessoal que preenchia 
posições inferiores tem chegado a determinar sérios problemas, tais como 
sabotagens quantitativa e qualitativa da produção, representativa dificuldade 
de comunicação entre as pessoas, boatos nocivos, resistências passivas, 
falta absoluta de iniciativa e assim por diante. Tudo isso tem gerado um 
ambiente bem difícil, onde a convivência humana se tem feito dentro de uma 
falta de conforto às vezes até absoluta para aqueles que passam a maior 
parte de suas vidas dentro do contexto de trabalho (BERGAMINI, 1982, p. 
99). 
 
 



 

 

 

28 

O líder, que é a pessoa responsável em manter sua equipe motivada e 

produtiva, deve saber identificar quando este problema surge em seu grupo antes que 

acarrete em problemas maiores. A desmotivação do colaborador é um problema que 

deve ser resolvido de imediato, pois os colaboradores passam o maior tempo do seu 

dia no ambiente de trabalho. No entanto, se o indivíduo se sente desmotivado em seu 

local de trabalho isso trará queda na produtividade, prejudicando assim, o seu 

desempenho profissional. A desmotivação ela traz malefícios tanto para a organização 

quanto para o funcionário, pois nas empresas podem acarretar em queda da 

produtividade e aumento dos custos e para o funcionário pode contribuir com o 

desenvolvimento de doenças físicas e psicológicas.  

A função de líder é muito importante nesse processo de identificação da 

desmotivação dos funcionários, pois ele será responsável em trazer soluções, trazer 

métodos para solucionar este problema. É muito importante que o líder conheça bem 

a sua equipe, conheça quais são as necessidades de cada um e o que realmente de 

fato os motivam para assim, estabelecer uma prática que atenda às necessidades de 

cada um de sua equipe. 
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4  PRÁTICAS MOTIVACIONAIS 

 

Neste capitulo, será apresentado a influência do líder no clima e cultura 

organizacional e algumas práticas e métodos motivacionais, que quando aplicadas, 

contribuirão no processo de influenciar a motivação nos colaboradores. Sabemos que 

motivar pessoas e mantê-las motivadas, satisfeitas e equilibradas não é uma tarefa 

fácil, trata-se de uma tarefa árdua e além do mais as pessoas são influenciadas por 

fatores internos e externos, assim tornando ainda mais difícil a função de líder. 

As práticas e os métodos motivacionais são todos os tipos de recompensas e 

incentivos que a organização oferece a seus funcionários com o objetivo de trazer 

benefícios para ambos os lados. 

 

As pessoas são motivadas a ter certo comportamento para satisfazer suas 
necessidades pessoais. Portanto, de um ponto de vista gerencial, a 
motivação é o processo de fornecer aos membros da organização a 
oportunidade de satisfazer suas necessidades de ativar um comportamento 
produtivo dentro da organização. Na realidade os gerentes não motivam as 
pessoas. Em vez disso eles criam ambientes em que os membros da 
organização se motivam mutuamente (SCARAMUZZA, 2010, p. 109). 
 
 

Para que o colaborador se sinta motivado no seu ambiente de trabalho é 

importante que o líder conheça cada membro de sua equipe e saiba o que de fato 

realmente está acarretando a desmotivação, para que assim possa escolher o melhor 

método motivacional em cada ocasião. Essas práticas são alguns métodos de grande 

importância, pois a utilização desses meios pode solucionar a maioria dos problemas 

da desmotivação nas empresas. 

 

4.1 – Cultura organizacional  

 

Toda organização possui uma cultura. A cultura organizacional está 

relacionada com os hábitos, as crenças, os valores e comportamento. A cultura que 

irá desenvolver as diretrizes da empresa, é a forma do colaborador ter conhecimento 

do negócio. Para Edgar Schein, cultura é 

 

um conjunto de premissas que um grupo aprende a aceitar, como resultado 
da solução de problemas de adaptação ao ambiente e de integração interna. 
Essas premissas [...] podem ser ensinadas a novos integrantes como sendo 
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a forma correta de perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas 
de adaptação externa e integração interna (SCHEIN, 1985, apud 
MAXIMIANO, 2012, p.313).  

 

 A cultura organizacional possui uma inter-relação com a liderança, pois o líder 

é um construtor de cultural. Sem a presença do líder os grupos não se sentiram 

preparados a mudanças, e consequentemente nunca haverá uma mudança na 

cultura, no entanto, os grupos terão dificuldade de adaptar-se as novas condições 

estratégicas da empresa. Quando uma cultura é eficaz ela contribui na motivação do 

funcionário e no crescimento profissional e organizacional, o contrário, pode contribuir 

com os problemas de desmotivação e insatisfação dos funcionários, assim 

prejudicando ambos os lados. Os líderes são pessoas que cooperam na manutenção 

de uma cultura eficaz, para que não haja barreiras na produtividade. A boa cultura é 

o líder quem faz, pois, a cultura organizacional possui uma grande importância tanto 

para a empresa, quanto para os colaboradores.  

 

4.2 – Clima organizacional  

 

 No processo de motivação é importante que o líder esteja atento ao clima 

organizacional. Segundo Chiavenato o clima organizacional: 

 

Refere-se ao ambiente psicológico interno que existe entre os participantes 
da empresa. Está intimamente relacionado com o grau de motivação de seus 
participantes. É a qualidade ou a propriedade do ambiente organizacional que 
é percebida ou experimentada pelos participantes da empresa e que 
influencia seu comportamento (CHIAVENATO, 2014, p. 335). 
 
   

É importante que o clima da empresa esteja positivo, pois quando contrário 

pode trazer insatisfação e desmotivação dos colaboradores. Para identificar se o clima 

está favorável ou não favorável aos colaboradores, o líder deve fazer uma pesquisa 

de clima, que consiste em questionários feitos em grupos ou individualmente. Nesta 

pesquisa são considerados fatores como o estilo de liderança, política de gestão de 

pessoas, comunicação, missão, visão e valores da empresa e entre outros fatores. Se 

o resultado desta pesquisa de clima for negativo, caberá ao líder aplicar medidas para 

solucionar e eliminar este problema.  
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Em termos práticos, o clima organizacional depende do estilo de liderança 
utilizado, das políticas e valores existentes, da cultura corporativa, da 
estrutura organizacional, características das pessoas que participam da 
empresa, natureza do negócio (ramo de atividade da empresa) e do estágio 
da vida da empresa. Tudo isso ajuda a criar o clima dentro da empresa 
(CHIAVENATO, 2014, p. 336). 

 

O clima organizacional é um fator importante entre líder e liderado. No entanto, 

o relacionamento do líder e liderado deve ser positivo, pois o líder com sua capacidade 

de influenciar e motivar seus liderados, deve criar boas relações, proporcionar 

confiança a sua equipe para que assim, os objetivos organizacionais sejam 

alcançados de forma eficiente. 

 

4.3 – Motivação por meio do projeto de cargo  

 

A motivação por meio do projeto de cargo é uma estratégia que tem por 

finalidade tornar as atividades do cargo mais desafiadoras tornando o colaborador 

mais competente e motivado.  

 

4.3.1 – Enriquecimento do cargo 

O enriquecimento do cargo é uma prática que tem por objetivo reorganizar e 

ampliar as atividades do cargo, acrescentando variedades e responsabilidade, com a 

finalidade de tornar o cargo mais motivacional e gratificante. 

 

[...] o enriquecimento do cargo dá aos empregados um sentido de 
propriedade, conscientização e responsabilidade por seu trabalho. Em virtude 
de o enriquecimento do cargo ocasionar um trabalho mais estimulante, muitas 
vezes este fator aumenta a satisfação e a motivação do empregado no cargo. 
As pessoas geralmente estão dispostas a trabalhar mais duro em tarefas que 
acham prazerosas e gratificantes, assim como se dedicam a seu hobby 
favorito (DUBRIN, 2008, p. 140). 
 

 
A implantação de maior variedade e responsabilidade ao trabalho, proporciona 

um melhor ambiente de trabalho, maior habilidade dos profissionais em suas 

atividades, poder de decisão e comprometimento, assim permitindo que o colaborador 

tenha mais planejamento e controle de seu trabalho, com uma menor supervisão e 

mais autoavaliação de seu desempenho. 
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As pessoas preferem executar tarefas difíceis a trabalhos tediosos. Os 
empregados, por sua vez, gostam de ser considerados especialistas em seu 
trabalho e sentem-se satisfeitos quando tratados de acordo com esse status. 
Além disso, o enriquecimento das tarefas, além de promover o aumento da 
motivação, também gera redução de custos (GIL, 2014, p. 212-213).  
 
 

 O enriquecimento do cargo tem o propósito de aumentar a responsabilidade, 

independência e liberdade para que o colaborador organize suas tarefas, também 

permitindo uma melhor qualidade de vida no trabalho assim, reduzindo o 

absenteísmo, aumentando o comprometimento e diminuição dos custos de 

rotatividade. O programa de enriquecimento de cargo só é bem-sucedido quando 

aumenta a satisfação e motivação do empregado, e também quando promove 

benefícios diretos a organização. 

 

4.3.2 – Rotação de cargo 

A rotação de cargo é uma técnica de gestão que consiste em fazer com que a 

pessoa troque periodicamente de posição, diversificando suas atividades, permitindo 

que todos os funcionários saibam desempenhar todas as atividades, assim 

contribuindo com a redução do cansaço, do tédio e aumento da qualificação e 

motivação de cada funcionário.  

 

Uma versão mais moderna da rotação de cargo pode ser encontrada nas 
equipes (ou times) de projetos. No caso, uma equipe de empregados combina 
suas habilidades variadas numa tentativa de concluir algum projeto 
determinado. Ao trabalharem com pessoas de outros setores da organização 
– que com frequência possuem habilidades muito diferentes –, os 
empregados têm a oportunidade de expandir seu “portfólio de habilidades” e 
de aprender uns com os outros (DECENZO, ROBBINS, 2001, p. 68). 

 

A rotação de cargo permite que os envolvidos se identifiquem mais com o 

objetivo do trabalho e maior relacionamento com os membros na tomada de decisão. 

A rotação de cargo também visa trazer benefícios para a organização, pois 

funcionários com mais habilidades estará preparado para substituir qualquer colega 

de trabalho que falte, assim não interferindo no setor de produção. 

 

4.3.3 – Horários flexíveis  

 A flexibilização do horário é um método que pode aumentar a liberdade e 

motivação do trabalhador. Os horários flexíveis permitem que os empregados 
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trabalhem em um número especifico de horas por semana, com a liberdade de variar 

as horas de trabalho dentro dos padrões especificados pela empresa.  

 

O horário flexível é uma forma de se referenciar à flexibilidade das horas de 
trabalho. Ele permite que os funcionários tenham alguma autonomia de 
decisão acerca de seus horários de chegada e de partida do trabalho. Os 
funcionários têm uma certa quantidade de horas a trabalhar na semana e são 
livres para distribuir seu horário de trabalho dentro de certos limites 
(ROBBINS, 2005, p.169).  
 
 

 Com a aplicação dos horários flexíveis, os funcionários aumentam a sua 

motivação, pois gera um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, diminuindo o 

cansaço e estresse, gerando um maior comprometimento, aumento da produtividade, 

redução do absenteísmo, redução com gastos em horas-extras para a empresa, 

redução de atrasos eliminando de autonomia e responsabilidade dos funcionários, 

assim proporcionando maior satisfação. Uma das desvantagens dos horários flexíveis 

é que ela não pode ser adotada em todos os tipos de empresa, pois a empresas que 

precisam de seus funcionários em horários predeterminados.  

 

 4.4 – Motivação por meio do reconhecimento 

  

 Como já apresentado nos capítulos anteriores, que funcionários motivados são 

mais produtivos e capazes de solucionar problemas, existem diversas maneiras de se 

motivar um profissional e uma delas é a motivação por meio do reconhecimento. 

Quando o profissional não é reconhecido pelo seu desempenho as empresas acabam 

perdendo talentos, pois a pessoa se sentirá desmotivada e insatisfeito com o seu 

trabalho.  

 “Os empregados costumam ser incentivados a progredir de acordo com um 

padrão de metas a serem alcançadas. Logo, cada avanço deve ser reconhecido e 

todos os seus êxitos devem ser elogiados e recebidos de modo animador”. (GIL, 2014, 

p. 211). 

É fundamental reconhecer os funcionários que conseguiram atingir as metas 

da empresa, através de elogios sinceros, pois o reconhecimento é um motivador que 

potencializa que dão as pessoas um senso de vitória e de missão cumprida. Além do 

reconhecimento, á também os programas de reconhecimento e recompensa que dão 

gratificações aos funcionários pelo seu alto desempenho, como exemplo, recompensa 
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através de vales-presente ao “funcionário do mês”. A grande vantagem da motivação 

por meio do reconhecimento é que apesar de ser um ato poderoso e potencializador 

seu custo é baixo ou até mesmo inexistente.  

No entanto, para a implementação dos programas de reconhecimento e 

recompensa é essencial o feedback, pois é por meio dela que os lideres motivam seus 

colaboradores, reconhecendo seus esforços e aumentando o comprometimento, pois 

é uma ferramenta de retorno que pode proporcionar um efeito positivo para o 

funcionário. É por meio do feedback que é possível passar o elogio. O elogio é uma 

forma poderosa de reconhecimento pois estimula a criatividade e aumenta a 

satisfação. 

Para a implementação dos programas de reconhecimento é importante que o 

líder saiba qual tipo de reconhecimento e recompensa seus funcionários enxergam 

como ato motivacional e para isso a comunicação é essencial, para que juntos possam 

estabelecer métodos motivacionais que contribuíram com os dois lados. 

 

4.5 – Motivação por meio de incentivos financeiros  

 

Os incentivos financeiros são programas que servem para recompensar os 

funcionários que obtiveram bom desempenho em seu trabalho (participação dos 

lucros, bônus etc.). A implementação de incentivos financeiros é outra aplicação que 

modifica o comportamento de forma motivadora e ela serve para que o colaborador 

não só atinja os objetivos organizacionais, mas também as metas individuais. 

 

4.5.1 – Participação nos lucros  

A participação dos funcionários nos lucros ou resultados da empresa consiste 

na distribuição de uma certa proporção de seus lucros anualmente. Essa participação 

dos funcionários está assegurada pela Lei 10.101/2000 onde a legislação em vigor 

determina a participação dos lucros e resultados (PLR), seja negociada entre a 

empresa e seus funcionários na presença do sindicato. Essa pratica motivacional visa 

o comprometimento dos colaboradores gerando um melhor resultado organizacional 

assim recompensando os colaboradores pela sua performance.  

 

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/clientes/legislacao/l10101.htm
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4.5.2 – Distribuição de ações 

 A distribuição de ações é uma forma estratégica de distribuir de forma gratuita 

a determinados funcionários ou venda a preços inferiores aos do mercado.  

 

As opções de ações dão aos funcionários o direito de comprar uma certa 
quantidade de ações da empresa, no futuro, por um preço especifico – 
geralmente o preço de mercado do dia em que a opção é concedida. Se a 
ação aumentar de valor, é possível adquiri-la com um desconto. Se o valor 
cair abaixo do preço de compra designado, a opção não tem nenhum valor 
(ou “está debaixo d’água”). Assim como muitos benefícios dados aos 
empregados, as opções de ações são usadas para atrair e manter os 
funcionários, bem como para recompensá-los (DUBRIN, 2008, p. 157 [grifo 
do autor]). 
 
 

 As empresas que oferecem ações como um meio de incentivo motivacional 

para seus funcionários atraem maior talentos, pois os funcionários se sentiram 

motivados a conquistarem altos níveis de desempenho e resultados e assim gerando 

um comportamento oportunista. No entanto, as empresas que utilizarem de ações 

como um meio motivacional devem estar atentas também aos problemas com esta 

opção, pois ela pode perder o valor se o preço da ação cair muito e repentinamente 

assim podendo gerar insatisfação. 

 

 4.5.3 – Remuneração por competência  

 A remuneração por competência ou remuneração por habilidade é uma 

estratégia de gerenciar os cargos e salários dos funcionários. Esse sistema possui o 

direcionamento nas pessoas e remunera os funcionários de acordo com suas 

competências adquiridas. Também permite o reconhecimento dos funcionários pela 

sua contribuição, permite maior desenvolvimento pessoal, melhora a qualidade e a 

produtividade dos produtos ou serviços prestados e aumenta a satisfação e motivação 

de forma significativa.  

 

São várias as práticas motivacionais que podem ser adotadas pelas empresas 

que estão com a problemática de funcionários desmotivados. Para isso é importante 

que o líder conheça e enxergue os seus liderados não somente como recursos 

geradores de lucros para a organização, mas sim como pessoas que possuem 

necessidades e desejos e que quando bem motivados poderá trazer diversos 

benefícios ao indivíduo como a autoestima elevada, crescimento profissional, melhor 
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relacionamento e otimização do tempo e para a empresa trará o aumento da 

produtividade, redução do absenteísmo e rotatividade, maior qualidade 

organizacional, funcionários comprometidos e vários outros benefícios que contribuem 

com a eliminação da desmotivação no ambiente organizacional. 

  

Na prática, um programa de incentivos busca a flexibilidade na organização 
do trabalho, bem como determinados objetivos como aumento de 
produtividade, da qualidade dos produtos ou serviços, da frequência dos 
empregados ao trabalho, dos níveis de segurança empresarial, da satisfação 
dos funcionários e da diminuição da rotatividade, ou seja, busca proporcionar 
condições para que as pessoas possam agregar valor à organização 
(CHIAVENATO, 2004 apud GUIRRO, JARDINETTE, GASPAROTTE, 2009, 
p. 119). 
 
 

Contudo, as organizações devem aplicar motivos para os funcionários 

realizarem e entregarem metas organizacionais. De acordo com Guirro, Jardinette, 

Gaparotte (2009, p. 120) “Para tanto se faz necessário estipular as metas e resultados 

desejados e deixar claro para as pessoas o que se esperam delas”. 

 Dentro do ambiente organizacional, se faz necessário o reconhecimento e 

aplicação de medidas de recompensas para cada colaborador da organização, para 

isso é preciso que aja um planejamento das metas e recompensas para as conquistas 

individuais. Os resultados positivos devem ser sempre valorizados, seja através de 

recompensas monetárias ou não monetárias, que será definido de acordo com as 

necessidades de cada colaborador.  

É importante frisar que as pessoas possuem necessidades e que algumas são 

impulsionadas por dinheiro e outras se sentem impulsionadas com o reconhecimento 

e bem-estar dentro da organização, o que irá determinar em um certo momento são 

as necessidades que ainda não foram satisfeitas. Portanto, para influenciar o 

comportamento das pessoas, primeiramente se faz necessário conhecer os motivos 

ou necessidades mais importantes para elas, pois somente assim o líder conseguirá 

estabelecer objetivos apropriados a aquelas necessidades. Contudo, para que o 

indivíduo se sinta motivado dentro de seu ambiente de trabalho seus objetivos 

pessoais devem se identificar com os objetivos da empresa, pois quando isso 

acontece é notável o aumento da produtividade e a harmonia no ambiente 

organizacional. 

Também se faz necessário que os lideres criem um clima agradável dentro da 

organização, onde todos possam se sentir bem e que todos tenham a oportunidade 
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de crescer pessoalmente e profissionalmente. O trabalho deve ser algo que 

proporcione satisfação para que as pessoas se sintam determinadas a exercerem o 

seu papel, assim proporcionando um sentimento de crescimento, reconhecimento e 

realização. Nos processos motivacionais o ambiente é muito importante pois 

proporciona condições para boas relações interpessoais e consequentemente maior 

motivação e satisfação. O líder deve possuir capacidade de criar em sua equipe um 

clima de entusiasmo, harmonia e cooperação para que juntos possam chegar aos 

objetivos e metas da organização. 

Por fim, conclui-se que a motivação deve sempre estar presente nos membros 

da organização, e que as pessoas são responsáveis pelo o sucesso organizacional. 

O líder deve investir sua atenção aos membros da sua equipe, sempre trazendo 

inovação e práticas motivacionais para evitar a desmotivação, pois manter 

funcionários motivados é essencial dentro de qualquer organização. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que se refere a motivação humana, compreende-la tem sido um desafio 

para muitos administradores e psicólogos, onde realizaram vários estudos e 

pesquisas, e diversas teorias foram surgindo com o objetivo de explicar essa força 

que impulsiona o indivíduo a realizar uma ação para alcance dos objetivos. 

Destarte, pode se dizer que não existe uma teoria totalmente correta, 

consistente e aplicável a todos os tipos, a motivação no ambiente de trabalho varia de 

indivíduo para indivíduo e por isso se faz necessário o líder conhecer os seus liderados 

para que assim possa aplicar as melhores práticas motivacionais. 

Portanto o trabalho mostrou que manter funcionários motivados é muito 

importante e que o líder é a pessoa capaz de identificar os fatores que desmotivam os 

funcionários e capaz de aplicar práticas que motivam. É importante que o líder 

conheça as causas e fatores que influenciam o comportamento dos indivíduos e as 

suas necessidades, pois a motivação segundo os estudiosos, é trabalhada sob esses 

aspectos. 

O presente estudo constatou que para resolver o problema da desmotivação 

dos funcionários é importante que o líder identifique as causas através de técnicas de 

pesquisas e com isso desenvolver mecanismos que identifiquem os fatores que 

possam influenciar no comportamento dos funcionários para que assim possa aplicar 

práticas motivacionais em seus liderados, pois além do salário os funcionários 

desejam reconhecimento, valorização e oportunidade de crescimento. É importante 

frisar que o indivíduo age de forma a satisfazer suas necessidades e por isso a 

motivação é o que irá determinar o comportamento do indivíduo em busca do alcance 

dos objetivos. 

Para que o trabalho seja motivador é preciso que seja interessante e que faça 

com que os membros se sintam valorizados e reconhecidos bem como o feedback, 

segurança, desenvolvimento e oportunidade de crescimento, por isto se faz 

importante que o líder compreenda os fatores externos e internos de cada um dos 

seus liderados para que possa utilizar as melhores práticas para motiva-los no 

determinado momento. Motivar pessoas é entender as necessidades dos indivíduos 

e proporcionar meios para que realizem melhor o seu trabalho de maneira eficiente e 

satisfatória, trazendo maior desempenho e assim consequentemente evitando 
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problemas de absenteísmo, rotatividade, rescisão de contrato, baixo 

comprometimento e violência no local de trabalho que podem ser causadas pelas 

cobranças, acumulo de tarefas , rotina do trabalho, falta de comunicação, falta de 

reconhecimento, conflitos, chefe brutal e entre outras causas. 

No entanto, por fim foi possível verificar que a motivação é um fator estratégico, 

pois os funcionários motivados representam maiores benefícios para o sucesso das 

organizações. Os resultados do desempenho das organizações estão intimamente 

relacionados com o grau de satisfação e de motivação de seus membros, pois 

pessoas motivadas geram maior comprometimento, responsabilidade e agregação de 

valor no que diz respeito a organização. Com a aceleração da competitividade é 

preciso que as organizações tenham foco nas pessoas, cultivando qualidades, 

talentos e contribuindo de forma significativa com o crescimento profissional de seus 

funcionários para que assim possam alcançar as metas de sucesso da organização.  
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