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RESUMO - Um dos maiores desafios das organizações é motivar as pessoas, faze-las comprometidas a alcançar 

os objetivos propostos e o rendimento esperado. Quando o colaborador não encontra na organização meios para 

se realizar, ele não terá a mesma motivação e empenho nas suas atividades, afetando de forma negativa a 

produtividade da empresa. O objetivo dessa pesquisa foi estudar a relação entre a motivação e a produtividade no 

trabalho, utilizando como estudo de caso a empresa Metalúrgica Fardin, considerando a teoria de Maslow e 

Herzberg. Para tanto foi aplicado um questionário com 13 questões, com intuito de identificar em qual proporção 

o estado motivacional dos colaboradores influencia a produtividade da empresa. Os resultados obtidos por meio 

da pesquisa permitiram identificar que a realização e crescimento pessoal são os fatores que mais motiva os 

colaboradores da Metalúrgica Fardin. Observou-se que a maioria se encontra motivada e satisfeita com o 

relacionamento interpessoal, com o cargo/função que exerce, com as condições ambientais e carga horária. Da 

amostra de 14 respondentes, 92,86% consideram que seu estado motivacional influencia em algum momento a 

produtividade da empresa, sendo que essa influência pode ser tanto positiva quanto negativa, porém há uma 

predominância da forma positiva.  

PALAVRAS-CHAVE: Estado Motivacional. Maslow. Herzberg. Resultados. Metalúrgica Fardin.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1 INTRODUÇÃO  

  

A globalização e a competitividade no mundo dos negócios contribuíram para criação de uma 

visão diferente em relação aos funcionários de uma empresa. As organizações se modificaram 

quando comparadas com a era clássica, se tornaram menos centralizadas e individualistas e 

mais conscientes do papel do funcionário. Antes as pessoas eram tratadas como meros números 

ou máquinas, suas necessidades e satisfações eram deixadas de lado e prevalecia os interesses 

financeiros. Com o passar do tempo, percebeu-se que um funcionário satisfeito com seu 

trabalho e quando motivado produz mais, ou seja, influência na obtenção de bons resultados 

para a empresa (FIGUEIREDO, 2006).  

Ainda existem dificuldades em se lidar com pessoas e entender que grande parte do sucesso das 

empresas se dá por elas. Porém, o diferencial competitivo das organizações não está relacionado 

a tecnologia empregada em seu processo produtivo, mas nas pessoas que trabalham nessas 

organizações, pois, são elas as responsáveis pela realização das tarefas diárias da empresa, bem 

como na resolução de problemas, criação de estratégias, metas, planos e desenvolvimento de 

ideias para que os objetivos organizacionais sejam alcançados (SEDREZ, 2008).  

Em alguns casos, os gestores preocupam-se em manter o equilíbrio na área financeira e controlar 

a demanda e oferta de produtos e esquecem de atribuir a atenção e o reconhecimento devido 

aos seus funcionários. Como consequência, estes se sentem desvalorizados e desmotivados a 

exercerem suas tarefas, o que pode afetar de forma negativa a produtividade da empresa 

(SEDREZ, 2008).  

Desta forma, o capital humano revela-se como um diferencial estratégico para as organizações 

atingirem seus objetivos e, consequentemente, a produtividade esperada. Assim considerando 

que a qualidade dos serviços prestados decorre da satisfação dos colaboradores com as tarefas 

que realizam e com o ambiente em que trabalham, a preocupação com a motivação dos 

funcionários é uma prática indispensável no mundo dos negócios.  

Em decorrência disso, procura-se estudar a relação entre a motivação e a produtividade dos 

colaboradores da empresa em questão, sendo que para isso propõe-se a seguinte questão: o 

quanto o estado motivacional dos colaboradores influência positivamente ou negativamente 

para a sua produtividade?  

Sendo assim essa pesquisa é considerada importante, pois, toda e qualquer organização busca 

lucros e resultados positivos, e para que isto seja alcançado, a produtividade deve estar em 

constante crescimento, visto que a mesma é influenciada pela motivação dos colaboradores, 

identificar se há relação entre estas duas variáveis (motivação e produtividade) é importante 

para a empresa.   

Como pressuposto tem-se que a existência de funcionários desmotivados pode comprometer o 

rendimento e produtividade da empresa, pois estes não criam vínculo com a organização e as 

atividades da empresa não representam prioridade para eles. Sendo assim preocupam-se apenas 

em realizar o essencial, sem inserir os objetivos organizacionais no cotidiano do trabalho. Uma 

empresa que se atenta para motivação dos seus funcionários consegue obter mais engajamento 

e interesse destes, como consequência, suas tarefas e atribuições serão desenvolvidas com maior 

eficiência e eficácia, o que denota uma vantagem para a organização.   



 

  

Desse modo justifica-se essa pesquisa, que poderá contribuir não só para a análise da gestão 

interna da Metalúrgica Fardin, onde se realizou o estudo, mas também ser uma referência para 

outras organizações, quanto a importância do estado motivacional de seus funcionários.    

O objetivo desta pesquisa foi estudar a relação entre a motivação e a produtividade no trabalho, 

utilizando como estudo de caso a Metalúrgica Fardin, identificando em qual proporção o estado 

motivacional dos colaboradores influência a produtividade da empresa, considerando a teoria 

de Maslow e Herzberg. Para tanto, buscou-se como objetivos específicos, traçar o perfil dos 

colaboradores da empresa, no que diz respeito a idade, estado civil, escolaridade e tempo de 

serviço visando verificar se há similaridade na receptividade das práticas motivacionais para 

grupos específicos de colaboradores; conhecer o grau de motivação dos colaboradores da 

empresa, visando propor melhorias nas práticas motivacionais adotadas; identificar que fatores 

mais se destacam na promoção da motivação dos colaboradores e identificar até que ponto o 

estado motivacional dos colaboradores influência a produtividade da organização.  

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

2.1 Conceitos de motivação e suas implicações para a organização  

  

Pode-se definir “motivação” como o nível de esforço empregado a fim de atingir determinados 

objetivos, sejam eles individuais ou organizacionais, esforço esse condicionado pela 

intensidade e persistência de uma pessoa. Portanto, motivação pode ser definida como um 

motivo que leva a pessoa a ação ou a determinado comportamento (CHIAVENATO, 2005).  

Para Gooch e McDowell (apud BERGAMINI, 1997, p. 82) “a motivação é uma força que se 

encontra no interior de cada pessoa e que pode estar ligada a um desejo”.  

A motivação não acontece da mesma forma em várias pessoas, ou seja, é um fenômeno 

individual, as necessidades variam de indivíduo para indivíduo. Desta forma, não é possível 

tratar a motivação da mesma maneira para todas as pessoas e isto produz diferentes padrões de 

comportamentos dentro de uma organização, o que influência na escolha da ação e do ambiente 

(CHIAVEATO, 2009).  

Nenhuma organização pode funcionar sem certo nível de comprometimento e esforço por parte 

de seus colaboradores. Segundo Chiavenato (2005, p. 241) “[...] motivar pessoas a atingir 

elevados padrões de desempenho organizacional é hoje uma questão de sobrevivência das 

organizações [...]”.  

  

2.2 Teorias motivacionais   

  

Embora existam diversas outras teorias motivacionais, a saber: Teoria ERC, Teoria das 

necessidades adquiridas de McClelland, Teoria da equidade, Teoria da definição de objetivos, 

Teoria da expectância e Teoria do reforço, as teorias motivacionais que irão sustentar o trabalho 

são as teorias de Maslow e a de Herzberg (CHIAVENATO, 2005).   



 

  

A teoria motivacional de Maslow baseia-se na hierarquia das necessidades, ou seja, o conceito 

central desta teoria fundamenta-se na ideia de que as necessidades podem ser distribuídas em 

uma hierarquia de importância e influencia no comportamento humano. Já a teoria de Herzberg 

fundamenta-se em dois fatores, higiênicos e motivacionais, sendo que o primeiro fator refere-

se as condições físicas e ambientais de trabalho e o segundo refere-se ás tarefas e atividades 

relacionadas com o cargo em si (CHIAVENATO, 2005).  

  

2.2.1 hierarquias das necessidades de maslow  

  

Maslow formulou esta teoria no fundamento de que a Hierarquia de Necessidades influência o 

comportamento humano. Á medida que a pessoa controla suas necessidades mais baixas 

(primárias) surgem as secundárias, ou seja, as necessidades mais elevadas (secundárias) 

somente  se manifestam quando as mais baixas são satisfeitas (CHIAVENATO, 2005).  

Se uma necessidade mais baixa não for satisfeita ela torna-se necessária até que seja parcial ou 

totalmente satisfeita, ou seja, a privação de uma necessidade primária dificulta a obtenção da 

necessidade secundária, uma vez que, as energias do indivíduo desviam-se da busca pela sua 

satisfação. Isso acontece, pois as pessoas buscam satisfazer as necessidades básicas antes de 

focar seu comportamento nas mais elevadas (CHIAVENATO, 2014).  

Conforme mostra a figura 1, as necessidades apontadas por Maslow são as seguintes:  

1- Necessidades fisiológicas: constituem as necessidades básicas de uma pessoa, são inatas, ou 

seja, já nascem com o indivíduo e consiste no nível mais baixo de todas as necessidades 

humanas, porém de grande importância. Nesse nível estão as necessidades de alimentação, 

bebida, habitação e proteção contra dor e sofrimento. Essas necessidades exigem satisfação 

cíclica e constante a fim de garantir a sobrevivência do indivíduo (CHIAVENATO, 2014).  

2- Necessidades de segurança: consiste na busca de proteção contra perigos (reais ou 

imaginários) e ameaças externas ou ambientais, estando também relacionadas com a 

sobrevivência do indivíduo (CHIAVENATO, 2014).  

3- Necessidades sociais: surgem quando as necessidades fisiológicas e de segurança já estão 

satisfeitas. Elas constituem as necessidades de amizade, participação, filiação a grupos, amor 

e afeto e estão relacionadas com a vida associativa do indivíduo junto a outras pessoas e com 

a vontade de dar e receber afeto (CHIAVENATO, 2014).  

4- Necessidades de estima: são as necessidades relacionadas com o modo pela qual o 

indivíduo se vê e auto avalia e envolve a autoestima, confiança, reconhecimento social, 

reputação e auto apreciação (CHIAVENATO, 2014).  

5- Necessidades de auto realização: são as necessidades humanas mais elevadas e que se 

concentram no topo da hierarquia e levam as pessoas a tentar maximizar suas habilidades e 

capacidades realizando-se pessoal e profissionalmente, indo além do seu próprio potencial 

(CHIAVENATO, 2014).  

  



 

  

  

Figura 1. Pirâmide das necessidades humanas de Maslow e suas implicações.  

Fonte: CHIAVENATO (2014, p. 134)  

Em resumo, existem duas classes de necessidades, as de baixo nível ou primárias, que englobam 

as necessidades fisiológicas e de segurança, as quais são satisfeitas externamente por meio da 

remuneração, estabilidade no emprego e condições de trabalho. Já a outra classe diz respeito às 

necessidades de alto nível ou secundárias, que são satisfeitas internamento, ou seja, dentro do 

indivíduo e incluem as necessidades sociais, de estima e de auto realização (CHIAVENATO, 

2014).   

Segundo a teoria de Maslow uma necessidade satisfeita não é motivadora de comportamento, 

são as necessidades não satisfeitas que influenciam o comportamento, desenvolvendo no 

indivíduo metas ou objetivos (CHIAVENATO, 2005).  

As necessidades mais baixas demandam um processo motivacional mais rápido, já as mais 

elevadas requerem um ciclo motivacional mais longo e, consequentemente, mais elevado.  

  

2.2.2 TEORIA DOS DOIS FATORES DE HERZBERG  

  

Herzberg formulou a teoria dos dois fatores para explicar o comportamento das pessoas em 

situação de trabalho, sendo que para ele existem dois fatores que orientam o comportamento 

das pessoas, os fatores higiênicos e os fatores motivacionais.  

Os fatores higiênicos, também chamados de fatores extrínsecos, referem-se às condições que 

rodeiam as pessoas enquanto trabalham, tais como, condições físicas e ambientais de trabalho, 

salários, benefícios sociais, tipo de liderança, políticas e diretrizes da organização, 

relacionamento interpessoal, oportunidades de crescimento, dentre outros. Em resumo, 

correspondem a fatores inseridos no contexto organizacional utilizados pela empresa para 

motivar seus membros (CHIAVENATO, 2005).  



 

  

Segundo Chiavenato (2003) quando os fatores higiênicos são excelentes, não possuem o poder 

de motivar os colaboradores, apenas evitam a insatisfação, uma vez que, sua influência sob o 

comportamento é temporária, não sendo possível elevar a satisfação do funcionário por muito 

tempo. Porém, quando tais fatores são precários, provocam insatisfação, por isso, os fatores 

higiênicos são chamados de fatores insatisfacientes.   

Para Chiavenato (2005) os fatores motivacionais estão ligados com as condições internas da 

pessoa, que norteiam os sentimentos de satisfação, reconhecimento profissional e auto 

realização, e que esses fatores “[...] referem-se ao conteúdo do cargo, às tarefas e às atividades 

relacionadas com o cargo em si” (CHIAVENATO, 2014, p. 135). Segundo Chiavenato (2009), 

produzem um efeito de satisfação duradoura e de aumento de produtividade acima dos níveis 

normais. A figura 2 mostra os fatores higiênicos e motivacionais propostas por Herzberg.  

Quando os fatores motivacionais são ótimos, eles provocam a satisfação nas pessoas. 

Porém, quando são precários, eles evitam a satisfação. Por estarem relacionados com 

a satisfação dos indivíduos, Herzberg também os chama de fatores satisfacientes 

(CHIAVENATO, 2003, p. 334).  

  

  

Figura 2. O efeito dos fatores higiênicos e motivacionais. 

Fonte. CHIAVENATO (2014, p. 136)  

  

Herzberg concluiu que os fatores responsáveis pela satisfação profissional dos funcionários são 

independentes e distintos dos fatores que provocam a insatisfação, ou seja, os fatores higiênicos 

e motivacionais não se incorporam entre si (CHIAVENATO, 2003). “Para ele, o oposto de 

satisfação não é a insatisfação, mas nenhuma satisfação. Da mesma maneira, o oposto de 

insatisfação não é a satisfação, mas nenhuma insatisfação.” (CHIAVENATO, 2005, p. 251).   

  



 

  

2.2.3 COMPARAÇÃO DOS MODELOS DE MOTIVAÇÃO DE HERZBERG E MASLOW  

  

As abordagens de Maslow e Herzberg embora diferentes apresentam alguns fatores em comuns 

que permitem um entendimento mais rico a respeito da motivação humana para o trabalho.  

Os fatores higiênicos de Herzberg relacionam-se com as necessidades primárias de Maslow 

(necessidades fisiológicas e de segurança, incluindo algumas necessidades sociais), pois 

possuem alguns pontos de concordância no que diz respeito a remuneração, condições de 

trabalho e permanência no emprego. Enquanto os fatores motivacionais relacionam-se com as 

necessidades secundárias (necessidades de estima e auto realização), sendo assim, possuem 

critérios em comum, como crescimento, reconhecimento e realização (CHIAVENATO, 2003), 

como mostra a figura 3.  

  

  

Figura 3. Comparação entre os modelos de Maslow e Herzberg. 

Fonte. CHIAVENATO (2014, p. 136)  

  

2.3 INFLUÊNCIA DA MOTIVAÇÃO NOS RESULTADOS DAS ORGANIZAÇÕES  

  

Para Gil (2007, p. 201) “empregados motivados para realizar seu trabalho, tanto 

individualmente como em grupo, tendem a proporcionar melhores resultados”, segundo ele, a 

motivação pode ser compreendida como o principal “combustível” para a produtividade da 

organização, além disso, é a chave do comprometimento.  



 

  

Segundo Carvalho, Nascimento e Serafim (2013), entre os fatores que contribuem para um 

significativo aumento da produtividade do trabalho, está o nível de motivação do colaborador, 

ou seja, oportunidade de crescimento, valorização do trabalho executado, liberdade na 

realização das tarefas, entre outros.  

Fatores como insatisfação de necessidade vitais, descontentamento em relação ao trabalho, as 

tarefas, falta de reconhecimento, perspectiva de crescimento e realização, além de um 

relacionamento interpessoal desagradável, são capazes de ocasionar baixa produtividade no 

desemprenho do colaborador. (CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2013).  

  

  

  

3 MATERIAL E MÉTODO   

  

“A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida 

no método (caminho) do trabalho de pesquisa” (KAUAR; MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p. 

53).  

  

3.1 caracterizações da pesquisa  

   

Para a parte de fundamentação teórica desse estudo, foi feito inicialmente uma pesquisa 

bibliográfica a fim de aprimorar os conhecimentos sobre o tema. Segundo Kauar, Manhães e 

Medeiros (2010, p. 28), tal pesquisa ocorre “[...] quando elaborada a partir de material já 

publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, material 

disponibilizado na internet”.  

Já na segunda etapa da pesquisa foi realizado um estudo de caso na Metalúrgica Fardin, 

localizada no Município de Vargem Alta. De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 60) um 

estudo de caso envolve “[...] o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira 

que permita o seu amplo e detalhado conhecimento”. Dentre as finalidades deste estudo, os 

autores citam a coleta e análise de informações sobre determinado grupo com intuito de estudar 

aspectos distintos de sua vida, levando em conta um estudo desenvolvido.  

Sob o ponto de vista dos objetivos a pesquisa é considerada exploratória e descritiva. 

Exploratória, pois teve como objetivo proporcionar maior entendimento sobre a motivação no 

ambiente de trabalho, uma vez que, “tem como finalidade proporcionar mais informações sobre 

o assunto investigado, possibilitando sua definição e seu delineamento” (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 51). A caracterização descritiva deve-se ao fato deste estudo envolver o uso 

de técnicas de coletas de dados, “tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena dados, sem 

manipulá-los [...] (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 52).   

Já segundo a forma de análise do problema a pesquisa teve uma abordagem qualitativa e 

quantitativa. Para Oliveira (2002, p. 117), "[...] as pesquisas que se utilizam da abordagem 

qualitativa possuem a facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada 

hipótese ou problema e analisar a interação de certas variáveis [...]". Sendo assim, o cunho 



 

  

qualitativo permite visualizar a realidade da organização, facilitando o entendimento das 

informações coletadas.  

A pesquisa quantitativa, por sua vez, permite que opiniões e informações sejam traduzidas em 

resultados numéricos para então obter análise dos dados e, posteriormente, chegar a uma 

conclusão. Para Prodanov e Freitas (2013, p. 69), a pesquisa quantitativa considera que tudo 

pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las.  

  

3.2 locais de coleta e participantes  

  

A organização na qual foi realizado o estudo denomina-se Metalúrgica Fardin, localizada na 

Rua Projetada s/n, Distrito de São José de Fruteiras, na cidade de Vargem Alta, foi fundada em 

23 de janeiro de 1998, atua no setor de metalurgia e possui 33 (trinta e três) funcionários. 

Atualmente atende todos o estado do Espírito Santo e também outros estados do Brasil, a 

Metalúrgica Fardin se destaca no ramo de montagens de Estufas Agrícolas, Estufas de Secagem, 

Cerâmica, Grãos, Galpões, entre outros. Os colaboradores que participaram da pesquisa 

possuem os cargos de soldador, montador, ajudante de montador, auxiliar administrativo e 

encarregado de pátio.  

  

3.3 instrumentos e procedimentos    

  

A técnica utilizada para coleta de dados foi o questionário. Tal técnica possibilita medir com 

mais precisão o que se deseja, podendo manter o anonimato dos respondestes o que pode deixá-

los mais confortáveis. Além disso, o questionário permite uma maior objetividade da coleta, 

pois mantém pouco ou nenhum contato do pesquisador com os pesquisados, o que reduz sua 

influência sobre os resultados (MASCARENHAS, 2012). Foram distribuídos 19 questionários 

entre os meses de janeiro e fevereiro/2017, entretanto somente 14 foram devolvidos. Os mesmos 

foram adaptados de Figueiredo (2006) e Silva (2008), e aborda aspectos relacionados ao perfil 

dos colaboradores, satisfação no trabalho, relacionamento entre colegas e com a chefia, 

remuneração, condições ambientais, carga horária, participação nas decisões, progressão de 

carreira, realização e crescimento pessoal (ANEXO 1).  

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES   

  

Tendo como base as informações coletadas através do questionário aplicado aos colaboradores 

da organização, neste tópico será feito a análise dos resultados a fim de obter o objetivo do 

trabalho.  

Para uma melhor organização dos resultados e sua discussão optou-se por apresenta-lo em 

tópicos composto pelos seguintes conteúdos: perfil dos colaboradores, satisfação no trabalho, 

relações interpessoais, realização e crescimento pessoal, reconhecimento, participação e 



 

  

liberdade nas decisões, fatores que contribuem para a desmotivação e influência da motivação 

na produtividade da empresa.  

  

4.1 PERFIL DOS COLABORADORES  

  

Com relação ao gênero, a totalidade dos colaboradores, são do sexo masculino, tendo em vista 

que os cargos de montador, ajudante de montador e soldador são de destaque na empresa e 

geralmente são ocupados dessa forma.  

Considerando a faixa etária, a maioria dos colaboradores (78,58%) possui idade entre 18 e 29 

anos, sendo que 35,72% enquadra-se na faixa etária entre 18 e 23 anos e 42,86% na faixa de 24 

a 29 anos. Percebe-se portanto, conforme mostra a tabela 1, a predominância de funcionários 

jovens.   

Em relação ao estado civil, a maioria, ou seja, 71,43% é casado sendo que o restante (28,57%) 

dos colaboradores é solteiro.    

No quesito escolaridade, pode-se perceber diferentes níveis, sendo que a maioria (35,72%) 

possui ensino médio incompleto, 28,58% ensino médio completo e 14,28% possuem ensino 

fundamental incompleto. O nível de escolaridade está de acordo com os cargos desempenhados 

na empresa pela maioria dos colaboradores, pois, não exigem muito estudo e conhecimento 

escolar.   

Percebe-se ainda que a maioria dos colaboradores (71,42%) já trabalham na empresa a mais de 

3 anos, enquanto apenas 28,58% possuem tempo de serviço entre 1 a 3 anos.  

  

Tabela 1: Perfil sócio demográfico dos participantes, considerando as informações sobre:  

idade, estado civil, escolaridade e tempo na empresa.  

 Características   Frequência   %  

Idade  18 – 23  5  35,72  

 24 – 29  6  42,86  

 30 – 35  1  7,14  

 36 – 41  1  7,14  

 Mais de 41  1  7,14  

Estado Civil  Solteiro (a)  10  71,43  

 Casado (a)  4  28,57  

 Divorciado (a)  0  0  

 Viúvo (a)  0  0  

Escolaridade  Fundamental completo  0  0  



 

  

 Fundamental incompleto  2  14,28  

 Ensino médio completo  4  28,58  

 Ensino médio incompleto  5  35,72  

 Superior completo  1  7,14  

 Superior incompleto  2  14,28  

Tempo na empresa  Menos de 1 ano  0  0  

 Mais de 1 ano  4  28,58  

 Mais de 3 anos  10  71,42  

            

Fonte: O autor   

  

4.2 SATISFAÇÃO NO TRABALHO  

  

De acordo com as informações apresentadas na tabela 2, verifica-se que a maioria dos 

colaboradores estão satisfeitos com o cargo ou a função que exercem na organização, sendo que 

28,57% estão muito satisfeitos e 42,86% satisfeitos.   

No entanto, ao se considerar a variável remuneração é possível perceber que essa manifestação 

se inverte, visto que 28,58% dos respondentes assinalaram a opção “insatisfeito” e 57,14% a 

opção “pouco satisfeito”, sendo assim, a maioria (85,71%) está descontente com o salário. O 

fato da maioria dos trabalhadores não estarem satisfeitos com a remuneração indica que um dos 

fatores higiênicos de Herzberg não está sendo satisfeita. No entanto, para Chiavenato (2003), 

estes fatores não conseguem elevar substancial ou duradouramente a satisfação, mas quando 

são precários provocam insatisfação.  

Em relação ás condições ambientais e carga horária, 42,86% dos colaboradores, ou seja, a 

maioria estão satisfeitos e 7,14% muito satisfeitos, entretanto, 35,71% estão pouco satisfeitos e 

14,29% estão insatisfeitos.   

O cuidado com a interpretação dos fatores de motivação é fundamental, pois o nível de 

insatisfação por parte dos funcionários gera desmotivação e consequentemente, afeta de alguma 

forma a produtividade da empresa. Considerando, por exemplo, a condição ambiental, de nada 

adianta criar programas motivacionais se as pessoas não se encontram em boas condições de 

trabalho. Por outro lado, se a carga horário encontra-se compatível com o que foi legalmente 

contratado, então não se justifica a insatisfação do colaborador.  

  

Tabela 2: Nível de satisfação no trabalho, considerando a ocupação nos cargos, remuneração, 

condições ambientais e carga horária.  

Fatores  Nível de satisfação  Frequência  %  

  

Cargo/Função  Muito Satisfeito  4  28,57  



 

  

 Satisfeito  6  42,86  

 Pouco Satisfeito  2  14,29  

 Insatisfeito  2  14,29  

Remuneração  Muito Satisfeito  1  7,14  

 Satisfeito  1  7,14  

 Pouco Satisfeito  8  57,14  

 Insatisfeito  4  28,58  

Condições ambientais e carga 

horária  Muito Satisfeito  1  7,14  

 Satisfeito  6  42,86  

 Pouco Satisfeito  5  35,71  

 Insatisfeito  2  14,29  

         

Fonte: O autor   

  

4.3 RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

  

Quanto ao relacionamento entre os colaboradores e com seus superiores, a Tabela 3 mostra que 

a maioria dos funcionários estão satisfeitos com o tipo de relacionamento que mantém dentro 

da empresa. Apenas 2 pessoas (14,29%) classificou sua relação entre colegas como razoável e 

4 (28,57%) considera seu relacionamento com a chefia razoável ou ruim. Apesar de ser um 

número baixo, devem ser levados em conta visando ser contornado ou mantido dentro de um 

nível de cordialidade que não venha a piorar as relações interpessoais ou o rendimento dos 

trabalhos. Ter relacionamentos saudáveis, bom convívio no ambiente profissional resulta em 

uma série de benefícios, e é importante estar convicto de suas próprias atitudes para saber 

dialogar e não perder a razão.  

A questão do relacionamento interpessoal enquadra-se no terceiro nível da pirâmide das 

necessidades de Maslow e também aparece nos fatores higiênicos de Herzberg, e como já foi 

visto, de maneira geral, a maioria dos colaboradores classifica seu relacionamento com a chefia 

e com seus colegas como ótimo ou bom.  

Vale ressaltar a importância da compreensão, por parte da administração, do motivo pelo qual 

as pessoas se ajustam ou não aos grupos sociais, isso significa que a organização deve se atentar 

para que os relacionamentos interpessoais realmente sejam bons e possam trazer efeitos 

positivos na produtividade e na melhoria constante do clima organizacional, pois, para 

Chiavenato (2007) o clima organizacional está diretamente relacionado com o grau de 

motivação dos colaboradores.  

  



 

  

Tabela 3. Percepção dos funcionários quanto ao relacionamento interpessoal com as equipes de 

trabalho da empresa.  

Nível do relacionamento  Qualidade do relacionamento  Frequência  %  

  

Gerencial (chefia)  Ótimo  2  14,29  

 Bom  8  57,14  

 Razoável  3  21,43  

 Ruim  1  7,14  

Operacional (entre colegas)  Ótimo  7  50  

 Bom  5  35,71  

 Razoável  2  14,29  

 Ruim  0  0  

            

Fonte: O autor  

  

4.4 REALIZAÇÃO E CRESCIMENTO PESSOAL  

  

A maioria dos colaboradores estão satisfeitos com a realização e o crescimento pessoal, uma 

vez que, no quesito progressão de carreira, assim como no quesito realização no trabalho, a 

maioria (71,43%), sentem-se realizados com seu trabalho. Sendo que ainda, no fator 

crescimento pessoal, 78,57% dos funcionários, um percentual ainda maior, diz que o trabalho 

contribui para seu crescimento pessoal, como mostra a tabela 4.  

Percebe-se que um pequeno número de colaboradores (4 = 28,57%) não estão satisfeitos com a 

progressão da sua carreira e não se sentem realizados no trabalho, enquanto 3 funcionários 

(21,43%) consideram que o trabalho não contribui para seu crescimento pessoal.   

Para Herzberg, a progressão na carreira, realização no trabalho e crescimento pessoal 

constituem fatores motivacionais, o que correspondem ás necessidades de auto realização de 

Maslow. Para ambos os autores, quando estes fatores são ótimos elevam consideravelmente a 

satisfação e a motivação das pessoas, sendo assim, constituem fatores que motivam os 

colaboradores da Metalúrgica Fardin.  

É fundamental, entretanto, que se identifique as causas de descontentamento dos funcionários, 

visando ter-se subsídios para contribuir com a melhoria de sua satisfação em relação a atividade 

que estão desempenhando ou então, para poder auxiliá-los na busca de uma atividade mais 

motivadora, seja na atual empresa ou em outro ambiente de trabalho.  

  

Tabela 4. Percepção dos funcionários quanto ao sentimento de realização e crescimento pessoal 

na empresa.  

Perguntas  %  



 

  

  

Sente-se satisfeito com a progressão da sua carreira?  

Opções  

Sim  

Frequência  

10  71,43  

 Não  4  28,57  

Sente-se realizado no trabalho?  Sim  10  71,43  

 Não  4  28,57  

O trabalho contribui para o crescimento pessoal?  Sim  11  78,57  

 Não  3  21,43  

            

Fonte: O autor  

  

4.5 RECONHECIMENTO   

  

A maioria dos colaboradores não estão satisfeitos quando se trata do reconhecimento – por parte 

da chefia – pelos trabalhos que desenvolvem. Apenas 35,72% dos funcionários demonstram 

algum grau de satisfação no que diz respeito ao reconhecimento, sendo que, somente 2 (14,29%) 

pessoas responderam que seu trabalho sempre é reconhecido e 3 (21,43%) assinalaram a opção 

“as vezes”. A grande maioria (64,29%) dos colaboradores alegam que seu trabalho e esforço 

nunca é reconhecido.  

Para Herzberg, assim como os fatores apresentados na Tabela 4, o reconhecimento do trabalho 

também constitui uma importante fonte de motivação, sendo que na pirâmide de Maslow está 

inserido nas necessidades de estima. Porém, para grande parte dos colaboradores, como mostra 

a tabela 5, o reconhecimento provoca ausência de satisfação, representando uma fonte 

desmotivadora que pode trazer prejuízos para a organização.   

Percebe-se que reconhecer os colaboradores é urna atitude que merece muita atenção por parte 

das organizações, e deve ser vista sempre como um fator motivador para melhoria de 

desempenho.   

Muitos funcionários estão insatisfeitos com a falta de reconhecimento por parte da chefia, por 

esse motivo, é fundamental que a empresa desenvolva esforços e estratégias para saber por que 

isso acontece e o que deve ser feito para melhorar.  

  

Tabela 5. Percepção dos funcionários quanto ao reconhecimento do seu trabalho pela chefia da 

empresa.  

Pergunta  Opções  Frequência  %  

  

Seu trabalho e esforço é reconhecido por parte da 

chefia?  Sempre  2  14,29  

 As vezes  3  21,43  



 

  

   

Nunca  

   

9  

      

64,29  

Fonte: O autor  

  

4.6 PARTICIPAÇÃO E LIBERDADE NAS DECISÕES  

  

A maioria dos colaboradores (57,14%) sentem-se pouco participativo nas decisões da empresa, 

enquanto 21,43% consideram-se não ter participação nenhuma e apenas 3 pessoas (21,43%) 

dizem participar das decisões da empresa.   

A participação nas decisões enquadra-se nas necessidades de auto realização na pirâmide de 

Maslow, tais necessidades estão no topo da hierarquia e constituem as necessidades mais 

elevadas do ser humano. Quando satisfeitas são capazes de levar o colaborador a maximizar 

suas habilidades e capacidades influenciando a produtividade. Porém, como evidencia a tabela 

6, no caso da Metalúrgica Fardin, a percepção dos funcionários é de que há pouca participação 

nas decisões, o que leva a manifestação de insatisfação no que diz respeito a esta variável, 

gerando desmotivação dos colaboradores.  

Os resultados são bem parecidos no que refere-se a liberdade na execução das tarefas, apenas 2 

pessoas (14,29%) considera ter essa liberdade, 57,14% (8 pessoas) dizem dispor dessa liberdade 

as vezes e 28,57% (4 pessoas) afirmam nunca gozar de liberdade alguma.   

  

Tabela 6. Percepção dos funcionários quanto a participação nas decisões e liberdade na 

execução das tarefas  

Pergunta  Opções  Frequência  %  

Sente-se participativo nas decisões da 

empresa?  Sinto-me participativo  3  21,43  

 Pouco participativo  8  57,14  

 Nada participativo  3  21,43  

Sua opinião é levada em conta na hora de 

executar uma tarefa?  Sempre  2  14,29  

 As vezes  8  57,14  

 Nunca  4  28,57  

            

Fonte: O autor  

  

A liberdade de decidir como executar o trabalho está inserida nos fatores motivacionais de 

Herzberg. Tal liberdade é capaz de produzir satisfação duradoura e aumento de produtividade, 

o que não acontece na empresa em questão, visto que, a maioria dos colaboradores demonstram 

ter a percepção de não possuírem esta liberdade na execução das suas tarefas.  



 

  

  

4.7 FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A DESMOTIVAÇÃO  

  

Nessa questão foi questionado aos funcionários sobre quais os fatores que os levam a estar 

desmotivado durante o trabalho, disponibilizando para eles cinco opções. Nesse contexto, na 

Tabela 7 verifica-se a ordem dos pontos de insatisfação dos colaboradores a respeito de alguns 

fatores que já foram evidenciados e discutidos anteriormente.   

A maioria dos colaboradores (35,71%) considera o não reconhecimento do trabalho como o 

fator gerador de desmotivação no trabalho, seguido da falta de liberdade na execução das tarefas 

e do o salário incompatível com o esforço (21,43%). Para 14,29% considera a falta de 

participação nas decisões da empresa e apenas 7,14% diz ser desmotivado ao não ver 

perspectivas de crescimento dentro da empresa.   

  

Tabela 7. Fatores que conduzem a desmotivação no trabalho  

Fatores  Frequência  %  

Não ver perspectivas de crescimento dentro da empresa  1  7,14  

Falta de participação nas decisões da empresa  2  14,29  

Salário incompatível com o esforço  3  21,43  

Não reconhecimento do trabalho  5  35,71  

Falta de liberdade na execução das tarefas  3  21,43  

         

Fonte: O autor  

  

4.8 INFLUENCIA DA MOTIVAÇÃO NA PRODUTIVIDADE DA EMPRESA  

  

De maneira geral, segundo a tabela 8, o estado motivacional dos colaboradores influencia a 

produtividade da Metalúrgica Fardin, na medida que a maioria dos respondentes (64,29%) 

consideram que observam sempre que há essa influência. Já para 28,57% somente “as vezes” 

percebem o efeito do seu estado motivacional na sua produtividade na empresa, enquanto 

apenas 1 pessoa (7,14%) discorda que sua produtividade sofra influência do seu estado 

motivacional.   

Estes dados fundamentam, na prática, o que Gil (2007) afirmou: “empregados motivados para 

realizar seu trabalho, tanto individualmente como em grupo, tendem a proporcionar melhores 

resultados”.   

  

Tabela 8. Percepção dos funcionários quanto á influência do seu estado motivacional na 

produtividade da empresa  

Pergunta   Opções  Frequência  %  



 

  

O seu estado motivacional influencia a produtividade da 

empresa?  Sempre   9  64,29  

 As vezes   4  28,57  

 Nunca  1  7,14  

            

Fonte: O autor  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

De forma a concluir o presente trabalho, convém levar em conta que definiu-se quatro objetivos 

específicos e uma hipótese que vai sistematizar esta etapa. A hipótese baseia-se em identificar 

o quanto o estado motivacional dos colaboradores influencia positivamente ou negativamente 

para a sua produtividade.   

O primeiro objetivo consiste em identificar o perfil dos colaboradores visando verificar se há 

similaridade na receptividade das práticas motivacionais para grupos específicos de 

colaboradores. Relativamente a este objetivo conclui-se que, o perfil dos colaboradores em nada 

influencia na receptividade das práticas motivacionais, uma vez que não há resultados 

consideravelmente significativos no que tange este objetivo.  

O segundo traduz-se em conhecer o grau de motivação dos colaboradores da empresa, visando 

propor melhorias nas práticas motivacionais adotadas. Em relação a este objetivo, constatou-se 

que, de forma geral, os colaboradores da Metalúrgica Fardin estão motivados no trabalho, 

porém esta motivação não é completa, na medida em que a maior parte dos funcionários estão 

satisfeitos com a maioria dos itens pesquisados, porém, alguns requisitos da pesquisa não estão 

sendo satisfeitos, são eles, remuneração, reconhecimento do trabalho, participação e liberdade 

nas decisões, tais fatores geram a desmotivação e insatisfação no trabalho, sendo assim, os 

colaboradores estão motivados quando considerado determinados fatores, mas esta motivação 

não é plena, na medida em que existem fatores ocasionando insatisfação.  

Como sugestão de melhorias para tais impasses, propõe-se a adoção de uma gestão mais 

participativa, que ouve e considera a opinião dos colaboradores e que deixa-os mais à vontade 

para a realização das suas tarefas, com relação ao reconhecimento do trabalho, uma medida 

favorável para a organização é o repasse de feedback, críticas e elogios devem ser informados 

ao colaborador, a respeito da remuneração, um acordo entre empregado e empregador pode ser 

a solução.  

Identificar que fatores mais se destacam na promoção da motivação dos colaboradores equivale 

ao terceiro objetivo, os fatores que mais contribuem para a motivação dos colaboradores são: 

cargo e função exercida, relacionamento interpessoal, progressão de carreira, realização no 

trabalho e crescimento pessoal, no quesito condições ambientais, 50% sentem-se satisfeitos 

enquanto a outra metade possui certo grau de insatisfação.  

Em relação ao quarto e último objetivo, que consiste em identificar até que ponto a motivação 

dos colaboradores influencia a produtividade da organização, contatou-se que, o estado 

motivacional dos colaboradores influencia em larga escala a produtividade da Metalúrgica 



 

  

Fardin, na medida em que, a maioria dos colaboradores (64,29%) alegam que seu estado 

motivacional influencia a produtividade da empresa.  

Quanto a hipótese orientadora deste estudo - identificar o quanto o estado motivacional dos 

colaboradores influência positivamente ou negativamente para a sua produtividade -, concluise 

que existe uma predominância da forma positiva. A predominância da forma positiva ocorre, 

pois, a maioria dos fatores que mais se destacam na promoção da motivação dos colaboradores 

(progressão de carreira, realização profissional e crescimento pessoal) segundo a teoria de 

Maslow, enquadram-se nas necessidades de estima e de auto realização, que correspondem aos 

fatores motivacionais de Herzberg e, segundo eles, “estes fatores produzem efeito duradouro 

de satisfação e de aumento de produtividade em níveis de excelência, isto é, acima dos níveis 

normais”, ou seja, possuem o poder de motivar as pessoas.  

Porém nem todos os fatores que enquadram-se nas necessidades de estima e de auto realização 

de Maslow e nos fatores motivacionais de Herzberg estão sendo satisfeitos, por este motivo 

constata-se também a influência negativa na produtividade dos colaboradores. Os funcionários 

reclamam da falta de participação e liberdade nas decisões e reconhecimento do trabalho, sendo 

que, este último, foi apontado por eles como o fator que mais gera a desmotivação. Quando tais 

elementos não estão sendo satisfeitos geram a desmotivação no trabalho, pois, são suficientes 

para reduzir a satisfação e a produtividade. Além disso, a remuneração também foi apontada 

como fator gerador de descontentamento por parte dos colaboradores, no entanto, de acordo 

com Maslow e Herzberg, tal fator não possui o poder de motivar duradouramente as pessoas, 

porém, quando insuficiente, provoca insatisfação.  

Em resumo, os resultados obtidos por meio da pesquisa permitiram identificar que a realização 

e crescimento pessoal são os fatores que mais motiva os colaboradores da Metalúrgica Fardin, 

observou-se que a maioria se encontra motivada e satisfeita com o relacionamento interpessoal, 

com o cargo/função que exerce, com as condições ambientais e carga horária.  

Tendo em vista o incontestável valor das pessoas para as organizações e a extrema importância 

de estar sempre buscando maneiras de melhorar a motivação entre elas, sugere-se um próximo 

estudo sobre a qualidade de vida no trabalho, procurando identificar as reais necessidades dos 

colaboradores, disponibilizando melhores condições de trabalho para que os mesmos se sintam 

cada vez mais satisfeitos, aumentando sua produtividade e satisfazendo suas necessidades e 

desejos.  
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ANEXO 1  



 

  

  

Data do preenchimento ___/___/___ Caro 

colaborador:  

Este questionário faz parte do projeto de pesquisa que estou a realizar para a obtenção do grau 

de bacharelado em Administração, na qualidade de estudante da Faculdade Venda Nova do 

Imigrante (FAVENI).  

Agradeço a sua colaboração respondendo ás questões abaixo indicado, é garantido o anonimato 

e a confidencialidade das suas respostas e que as informações daí retiradas servirão apenas para 

o trabalho. Assinale um (X) a cada resposta.  

A resposta a todas as questões é muito importante.  

  

PERFIL   

GÊNERO  ESCOLARIDADE   

Masculino (   )  (   ) Ensino fundamental completo  

Feminino (   )  (   ) Ensino fundamental incompleto   

   (   ) Ensino médio completo   

CARGO  (   ) Ensino médio incompleto   

_____________________________  (   ) Ensino técnico   

   (   ) Ensino superior completo   

IDADE  (   ) Ensino superior incompleto   

(   ) 18 a 23                                                          

(   ) 24 a 29                      ESTADO CIVIL  

(   ) 30 a 35                       (   ) Solteiro(a)  

(   ) 36 a 41                      (   ) Casado(a)   

(   ) mais que 41  (   ) Separado(a) divorciado(a)  

   (   ) Viúvo(a)  

      

  

1) Há quanto tempo trabalha na 

Empresa?  

(  ) Menos de 1 ano   

(  ) Mais de 1 ano   

(  ) Mais de três anos   

2) Como você se sente em relação a 

função que exerce? (  ) Muito 

Satisfeito   

(  ) Satisfeito   

(  ) Pouco satisfeito   

(  ) Insatisfeito  

3) Que tipo de relação tem com a chefia?  

(  ) Ótimo   

(  ) Bom   

(  ) Razoável   

(  ) Ruim  

4) Como é o seu relacionamento com os 

seus colegas? (  ) Ótimo   



 

  

(  ) Bom   

(  ) Razoável   

(  ) Ruim   

5) Como se sente em relação a 

remuneração?  

(  ) Muito Satisfeito   

(  ) Satisfeito   

(  ) Pouco satisfeito   

(  ) Insatisfeito   

6) Como você se sente em relação 

às condições ambiente de 

trabalho e carga horária? (  ) 

Muito Satisfeito   

(  ) Satisfeito   

(  ) Pouco satisfeito   

(  ) Insatisfeito  

7) Sente-se participativo nas 

decisões da empresa?  

(  ) Sinto-me participativo   

(  ) Pouco participativo   

(  ) Nada participativo   

  

8) Sua opinião é levada em conta 

na hora de executar uma tarefa?  

(  ) Sempre    (  ) Às vezes    (  ) Nunca  

9) Sente-se satisfeito com a 

progressão da sua carreira?  

(  ) Sim          (  ) Não  

10) Sente-se realizado(a) no seu 

trabalho?  

(   ) Sim           (  ) Não  

11) O trabalho contribui para 

seu crescimento pessoal?   

(   ) Sim             (   ) Não  

12) Seu trabalho e esforço é 

reconhecido por parte da chefia?  

(  ) Sempre       (  ) Às vezes      (  ) Nunca  

13) Quais os fatores que o conduz a 

estar desmotivado durante o 

trabalho?  

(  ) Não ver perspectivas de crescimento 

dentro da empresa  

(  ) Falta de participação nas decisões da 

empresa  

(  ) Salário incompatível com o esforço  

(  ) Não reconhecimento do trabalho  

(  ) Falta de liberdade na execução das 

tarefas  


