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RESUMO - Este artigo tem como objetivo explorar o tema motivação e sua relevância para o ambiente de trabalho. Esse 

é um tema presente em muitas pesquisas acadêmicas devido a sua importância para o ambiente organizacional. A 

motivação é peça central para o alcance do sucesso empresarial, embora seja um assunto bastante complexo, pois cada 

indivíduo se motiva de diferentes formas. Manter os funcionários motivados, com condições ideais de trabalho e 

devidamente treinados é o segredo para um bom desempenho no mundo dos negócios. É comum acreditar que o salário 

é o único fator motivador, mais ao longo desse estudo ficou provado o contrário. O salário é apenas um motivador que, 

em regra, não possui um período duradouro. Existe outras formas de motivar um indivíduo como o simples fato de 

reconhecimento pelo seu chefe imediato, um elogio e até mesmo a aceitação no meio organizacional. Neste artigo há uma 

breve comparação entre a escola cientifica de Taylor e a experiência de Hawthorne desenvolvida por Elton Mayo, com o 

objetivo de demonstrar a complexidade que envolve a geração de motivação no ambiente organizacional que deve 

portanto, ser abordada a partir de um enfoque bipsicossocial.         

PALAVRAS-CHAVE: Motivação, ambiente organizacional, teoria das relações humanas. 

 

ABSTRACT - This article aims to explore the theme of motivation and its relevance to the work environment. This is a 

theme present in many academic research because of its relevance to the organizational environment. Motivation is 

central to the achievement of business success, although it is a rather complex subject, because each individual is 

motivated in different ways. Keeping employees motivated, with ideal working conditions and properly trained is the key 

to good performance in the business world. It is common to believe that salary is the only motivating factor, but in the 

course of this study the opposite has been proven. The salary is only a motivator that as a rule not a lasting period. There 

are other ways to motivate an individual such as the simple fact of recognition by his immediate boss, a compliment and 

even acceptance in the organizational environment. In this article there is a brief comparison between Taylor's scientific 

school and the Hawthorne experience developed by Elton Mayo. 
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 1. INTRODUÇÃO 

 A palavra motivação deriva do latim movers e, portanto, sua etimologia denota movimento. 

Por conseguinte, motivar um indivíduo significa dar-lhe novas perspectivas que o incitem à busca por 

horizontes e objetivos renovados (Nakamura, 2005).   

        Segundo Maslow (1954), a motivação é a maneira de trazer desenvolvimento para a 

organização e para o desenvolvimento pessoal de cada trabalhador do ambiente organizacional. 

      De acordo com Chiavenato (1999), ter um líder capaz de minimizar incertezas do ambiente 

laboral é ter um grande motivador para os subordinados, pois assim cresce a sensação entre os 

colaboradores de que seus esforços conduzirão as recompensas almejadas. 

 Funcionários motivados são os indivíduos capazes de tomar iniciativas, de fazer um bom 

trabalho, de evoluir na carreira por esforço próprio e que, em regra, tem mais chance de ser bem-

sucedidos (SILVERSTEIN, 2009). 

 O fator motivacional mais utilizado nas organizações é o salário, mas a previsibilidade de se 

conduzir uma organização utilizando recompensas não é tarefa fácil de se administrar. Estudos 

comprovam que o grau de satisfação é intenso após um ganho salarial, mas esse efeito tem um curto 

período (BERGAMINI. 1997). 

  A motivação é uma força interna de cada pessoa e pode estar vinculada a um desejo. Um 

indivíduo não é capaz de motivar o outro, o que se pode conseguir é estimulá-lo. A força de um desejo 

é o que pode levar um indivíduo a seguir uma orientação de ação desejável (BERGANINI, 1988). 

 Existem outras maneiras de se premiar um bom trabalho além do ganho salarial. O simples 

fato de se sentir valorizado em seu ambiente organizacional e até mesmo o reconhecimento por parte 

dos superiores hierárquicos do seu potencial, seus talentos, criatividades e moralidade são fatores que 

motivam o colaborador (MASLOW, 1970). 

 A partir dos dados citados, iniciou-se o desenvolvimento desse estudo, tendo como objetivo o 

conceito de motivação, como é inserido dentro das organizações de acordo com as teorias 

motivacionais e como é possível motivar os colaboradores conseguindo o melhor que cada indivíduo 

pode oferecer, alcançando os objetivos almejados, aglutinando valor e conduzindo a organização para 

que atinja alto nível de eficiência. 

 2. METODOLOGIA 

 O presente trabalho é baseado em pesquisa bibliográfica em livros, revistas e análise de artigos 

científicos. O conteúdo utilizado foi catalogado de acordo com a amplitude do tema, sendo possível 

assim a sua elaboração. Nesse sentido, este trabalho de pesquisa tem como norte observar o conceito 

de motivação, de acordo com as teorias motivacionais e como ela é aplicada dentro das instituições, 



tendo como foco motivar seus colaboradores com o intuito de extrair o melhor de cada indivíduo.  

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Conforme Chiavenato (1993), a administração científica de Taylor pautava-se na visão do 

homo econômico. Para Taylor o comportamento do homem é movido unicamente por maiores salários 

e recompensas materiais do trabalho. Neste sentido, a abordagem clássica da administração 

fundamentava-se nessa teoria da motivação. Entretanto, as teses dos líderes organizacionais que 

implantavam técnicas de estudos de tempos e movimentos e os projetos de melhorias salariais 

característicos da administração cientifica encontravam uma forte resistência por parte dos 

colaboradores das organizações.  

 Em contrapartida, a experiência de Hawthorne provou que o incentivo salarial, ainda que feito 

de forma correta e benevolente, não é um fator exclusivo no aprazimento do colaborador na relação 

de trabalho. Da mesma forma, Elton Mayo observou a tendência a uma nova teoria da motivação 

antagônica. Ou seja, o ser humano é motivado não pelos aspectos financeiros ou salariais, mas por 

estímulos sociais, simbólicos e não materiais  

 A Teoria das Relações Humanas (também definida Escola Humanística da Administração) 

teve seu início nos Estados Unidos como resultado instantâneo das conclusões adquiridas na 

experiência de Hawthorne, desenvolvida por Elton Mayo e seus ajudantes. Foi praticamente uma 

reação de oposição à Teoria Clássica da Administração.  

 Com a teoria das relações humanas, iniciou-se um novo estudo voltado para a relevância da 

motivação no comportamento das pessoas. O entendimento da motivação do comportamento requer 

o conhecimento das necessidades humanas. A teoria das relações humanas detectou a existência de 

algumas necessidades fundamentais. Foi constatado que o comportamento humano é conduzido por 

fatores que fogem à própria compreensão e ao controle do indivíduo. Esses fatores são denominados 

de necessidades ou motivos. A motivação é, dessa forma, o caminho que conduz aos objetivos que 

podem satisfazer os anseios internos de cada indivíduo. 

 De acordo com a Teoria das Relações Humanas, estabeleceu-se o conceito de organização 

informal. Ou seja, a organização não é composta apenas de pessoas, é o próprio conjunto das pessoas 

que se relacionam entre si (CHIAVENATO, 1993).  

 De acordo com Bruce (2006), a motivação no ambiente de trabalho busca atrair o colaborador 

com elevado grau de capacitação a ser parte da organização, incentivar os trabalhadores a promover 

suas atividades com eficácia e fazer com que eles continuem dentro da empresa sempre motivados. 

 Em relação ao alcance de metas, o conceito de motivação deriva da vontade de empregar 

grande nível de esforço no caminho das metas organizacionais, tendo como contrapartida a satisfação 



de algumas necessidades do funcionário (ROBINS, 2002).  

 Identificar a forma de motivação interna de cada indivíduo facilita a elevação da satisfação de 

cada funcionário, fazendo assim com que o mesmo se esforce no sentido de atingir os objetivos e 

metas organizacionais (BERGAMINI, 1997). 

 De acordo com Robbins (2002), a prioridade das teorias de Maslow é atingir os objetivos em 

todas as áreas da vida e a harmonia entre as necessidades básicas que proporcionam o alcance pleno 

para cada indivíduo, sabendo assim o que motiva individualmente cada colaborador. Neste sentido, o 

propósito das teorias de Maslow é alcançar a satisfação em todas as etapas da vida e a busca por uma 

equalização entre as necessidades básicas, que proporcionam total satisfação para cada indivíduo.  

 A teoria das necessidades teve início na década de 1950, sendo desenvolvida por Abraham 

Maslow. Para Maslow, as necessidades podem ser comparadas a uma pirâmide, seguindo uma 

cronologia hierárquica, conforme ilustrado na Figura 1. Ademais, a motivação nasce para atender a 

demanda de satisfazer essas necessidades. O autor afirma que o ser humano primeiramente busca 

satisfazer aos dois primeiros níveis da pirâmide, quais sejam: as necessidades primárias e as 

secundárias. As necessidades primárias são as fisiológicas e as de segurança.  

 Necessidades fisiológicas: o indivíduo busca satisfazer necessidades básicas como: 

alimentação, moradia, sono, desejo sexual.  

 Necessidades de segurança: o indivíduo busca a proteção, que causa uma sensação de 

estabilidade, gerando um conforto contra a ansiedade e pressão ocasionadas pelo medo. Como 

exemplos podem ser citadas: salário, imóvel próprio, previdência social e até mesmo um 

emprego fixo.  

 Ao satisfazer as necessidades primárias, o indivíduo procura o próximo nível buscando a 

satisfação das necessidades secundárias. Esta necessidade se divide em três níveis: necessidades 

sociais, de status e de auto realização.  

 Necessidade social: está ligada à necessidade de pertencimento a um grupo de indivíduos; 

 Necessidade de status: é a necessidade que todo ser humano tem em ser reconhecido no meio 

em que convive, reconhecido por sua reputação e prestígio;  

 Necessidade de auto realização: é a necessidade de se sentir realizado, fazendo aquilo que 

gosta, sendo o melhor possível e sempre em busca de auto aprimoramento progressivo 

(VERGARA, 2005).  

 

 

 



Figura 1: Pirâmide das necessidades de Maslow. 

 

Fonte: Adaptado de Robbins, 2002. 

 

 Conforme Chiavenato (1993), com o surgimento da Teoria das Relações Humanas 

depreendeu-se que todo comportamento de um indivíduo é motivado e, a partir desta premissa, 

originou-se ciclo motivacional. De acordo com este ciclo, o ser humano permanece em estado de 

equilíbrio até que um estímulo se quebre, criando uma nova necessidade que, por sua vez, gera um 

estado de conflito em relação ao anterior. O conflito leva a um comportamento ou ação capaz de 

alcançar de alguma forma a satisfação daquela necessidade. Satisfeita a necessidade, o organismo 

volta ao seu estado de equalização inicial até que surja outra tensão. Toda satisfação normalmente é 

uma liberação de tensão, uma descarga tensional que permite a retomada da equalização anterior.  

 

4. CONCLUSÃO 

 A motivação no ambiente de trabalho é fator fundamental para o sucesso de qualquer 

organização, visto que o recurso mais relevante e valioso de uma empresa é o homem. Como pôde 

ser visto ao longo do trabalho o ser humano é complexo e reage de forma diversa frente a diferentes 

estímulos. O que se pode inferir deste estudo é que um funcionário motivado produz muito mais que 

um outro desmotivado. Investir na motivação do funcionário é investir no progresso da organização. 

Empresa e funcionários tem que ser vistos como um só organismo, pois um depende do outro. À 

medida que o funcionário avança a empresa também evolui, assim como um baixo desempenho da 



empresa refletirá negativamente na performance do funcionário. 

 O maior desafio das organizações é identificar a melhor forma de influenciar seus quadros, 

pois cada indivíduo motiva-se de diferentes maneiras. Assim, conclui-se que motivar o funcionário é 

o combustível que faz com que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Levando em 

consideração o ponto de vista dos autores estudados, a motivação é um fator essencial à empresa, é 

uma força interna que cada indivíduo tem, por esse motivo deve-se deixar claro que cada ser humano 

possui uma necessidade ou desejo diverso, não podendo ser generalizado. Para alguns o fator 

motivador é o salário, para outros pode ser o reconhecimento pelo trabalho desempenhado.  

 Desta forma, a motivação deve ser aplicada de maneira específica para cada indivíduo, caso 

contrário pode surtir efeitos indesejados. Uma boa forma para conseguir o efeito desejado é realizar 

entrevistas personalizadas, de maneira que seja possível criar uma progressão na carreira dentro da 

organização mesclando diversos fatores motivacionais. Assim, será possível agradar a um número 

maior de funcionários. Um plano de carreira bem estruturado, com plano de saúde, hora extra e/ou 

banco de horas, redução da jornada de trabalho, treinamentos, oportunidade de evolução dentro da 

organização e aumento salário baseado na produtividade será capaz de manter os indivíduos 

motivados sempre em busca de evolução dentro da organização.  

 Assim sendo, a motivação é uma questão estratégica para a organização, visto que motivando 

os funcionários a empresa terá maior chance de alcançar os objetivos traçados. É fator fundamental 

manter aberto o canal de comunicação com as gerências, para que os funcionários possam comunicar 

os fatores que os desagradam. O sucesso do negócio é manter o funcionário satisfeito no sentido de 

que os mesmos cumpram as tarefas da melhor forma e atinjam o resultado esperado.  
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