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COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA O ALCANCE DE OBJETIVOS 

INSTITUCIONAIS 

 

 
John Lucas Pontes Lima  

 

 

 

RESUMO – No mundo em que vivemos o trabalho sempre foi e será de suma importância para a construção da 

dignificação da pessoa humana, na qual o passar dos anos foi fundamental para que mudanças acontecessem na 

construção das relações laborais. A motivação é um fator intrínseco ao individuo, mas o ambiente através das 

necessidades, pode estimula-lo no alcance dos seus objetivos pessoais e profissionais, ou seja, motiva-lo.  O 

objetivo desse trabalho é demonstrar a importância da motivação dos colaboradores de uma organização no 

alcance dos seus objetivos institucionais, auxiliando também na construção do sentimento de pertencimento do 

colaborador à instituição, não apenas como um mero agente executor de atividades ou tarefas, mas como um 

parceiro da companhia. Os principais elementos ambientais que interferem no nível motivacional do colaborador 

de uma empresa são o salário, as suas relações interpessoais, o reconhecimento dos superiores e o alcance dos 

objetivos da companhia (resultados). Com isso, um trabalhador motivado possui chances maiores de empregar o 

máximo de seus recursos para o alcance dos objetivos da organização, considerando que o gestor da companhia 

possui papel primordial na aplicabilidade dos instrumentos motivacionais necessários.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Motivação. Objetivos Institucionais. Colaborador. Gestor. 

 

 

ABSTRACT – In the world in which we live, work has always been and will be of the utmost importance for 

the construction of the dignification of the human person, in which the passage of the years was fundamental for 

changes to take place in the construction of industrial relations. Motivation is a factor intrinsic to the individual, 

but the environment through the needs, can stimulate it in the attainment of his personal and professional goals, 

that is, motivates him. The objective of this work is to demonstrate the importance of the motivation of the 

employees of an organization to reach their institutional objectives, also helping to build the employee's sense of 

belonging to the institution, not only as a mere agent of activities or tasks but as a partner. The main 

environmental elements that interfere with the motivational level of a company employee are salary, their 

interpersonal relationships, the recognition of superiors and the achievement of the company's objectives 

(results). Thus, a motivated worker has greater chances to use the maximum of his resources to reach the 

objectives of the organization, considering that the manager of the company has a primordial role in the 

applicability of the necessary motivational instruments. 

 

KEY-WORDS: Motivation. Institutional Objectives. Collaborator. Manager. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O mundo sempre em sua história passou por diversas mudanças, sobretudo as 

culturais, sociais e politicas onde o que se tinha como costume em uma época, em outra não 

muito distante se tornava totalmente obsoleto. O passar do tempo é o maior “combustível” 

para essas mudanças, pois com o avançar dos anos, as pessoas mudam, as ideias mudam e 

com as organizações não seria diferente. Com o advento da revolução industrial no final do 

século XVIII, por exemplo, a ideia predominante era que quanto maior o número de horas 

trabalhadas pelo operário em uma determinada fábrica, mais ele produziria e assim os lucros 

da burguesia que dominava aquela determinada modalidade de produção só cresceriam. De 

fato, era o que acontecia, pois os trabalhadores ultrapassavam o seu limite em exaustão, para 

tentar ganhar um pouco mais do que o seu baixíssimo salário, ou até simplesmente para não 

perder seu emprego. Nos tempos atuais, a mentalidade de grande parte dos executivos que 

cuidam da gestão de recursos humanos das organizações, principalmente das grandes 

companhias, mudou drasticamente quando se faz um comparativo com esse período da 

revolução industrial.  

 Hoje em dia, por exemplo, observamos nessas companhias a preocupação com o bem-

estar dos seus colaboradores, proporcionando a eles vantagens e benefícios inimagináveis a 

época (séc. XVIII), como: áreas de descanso e relaxamento nos locais de desenvolvimento 

laboral, pagamento de auxílios (ex.: alimentação, creche, vale cultural, assistência médica e 

odontológica), proporcionalização de um ambiente leve e descontraído, sendo que os 

exemplos citados de benefícios legalmente não são de aplicação obrigatória, porém elevam a 

motivação dos colaboradores e estes consequentemente rendem mais em todos os aspectos 

para a organização.  

 Chiavenato (2014) destaca em sua obra que as pessoas podem ser tratadas em uma 

organização como recursos ou como parceiros. Como recursos eles são: 

 (...) padronizados, uniformes, inertes e precisam ser administrados, o que envolve 

planejamento, organização, direção e controle das atividades, já que são 

considerados sujeitos passivos da ação organizacional.  

 

Nesse contexto as pessoas (colaboradores) são apenas considerados como “coisas”, 

fazendo parte do patrimônio físico das organizações. Quando são tratadas como parceiros, as 

pessoas são fornecedoras de conhecimento, e utilizam-se ao máximo das suas habilidades, 

competências, demonstrando inteligência na tomada de decisões e contribuindo para o alcance 
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dos objetivos do negócio. Com isso, o parceiro pensa como se fosse sócio da empresa, 

entendendo que se a organização obtiver êxito no alcance desses objetivos, o crescimento dele 

do ponto de vista profissional e, em alguns casos do ponto de vista pessoal, está garantido. 

 Segundo Miranda & Barbosa (2015), a motivação está relacionada com o sentimento 

do ser humano, ou seja, ajuda cada um a entender o que quer e espera do outro. Esse princípio 

é importantíssimo para se entender o que o gestor espera do seu colaborador e por conseguinte 

o que este espera de sua organização. O gestor, basicamente espera produção, metas 

cumpridas e sobretudo comprometimento do colaborador com o alcance dos objetivos da 

empresa, sempre aliados sua a missão, visão e valores. O colaborador por sua vez espera ser 

reconhecido por suas habilidades e competências, seja esse reconhecimento financeiro (ex.: 

promoção funcional) ou por meio de agradecimentos formais, e sobretudo os funcionários 

esperam ter um ambiente propício ao melhor desenvolvimento laboral de suas atividades.  

 O objetivo desse trabalho é demonstrar a importância da motivação dos funcionários 

de uma organização no alcance dos seus objetivos institucionais, auxiliando também na 

construção do sentimento de pertencimento do colaborador à instituição, não apenas como um 

mero agente executor de atividades ou tarefas, mas como um parceiro da companhia, ou seja, 

alguém de importância singular. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 A metodologia empregada na construção desse artigo é a realização de uma revisão de 

literatura sobre o tema proposto, sendo a consulta a trabalhos e a dados de pesquisas 

anteriores extremamente importante para a sistematização (compilação) de ideias acerca do 

tema estudado, auxiliando tanto acadêmicos quanto o publico em geral a entender de forma 

clara e objetiva as premissas fundamentais do determinado assunto. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

 Segundo o dicionário Michaelis, a motivação (do ponto de vista da psicologia 

humana) constitui-se em uma série de fatores, de natureza afetiva, intelectual ou fisiológica, 

que atuam no indivíduo, determinando-lhe o comportamento. A motivação permite, por 

exemplo, que o ser humano acorde todos os dias para trabalhar, pois tem a consciência de que 

no final do mês tem as suas contas para pagar, a sua família para sustentar, e também para 

satisfazer suas necessidades mais variadas, que servem no auxílio da caracterização do perfil 
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do mesmo como indivíduo. O ser social tem por necessidade a premissa de sentir-se útil, 

importante e necessário (em relação ao seu grupo social) onde quer que esteja, sobretudo no 

seu local de trabalho, pois como já dizia Benjamin Franklin, “o trabalho dignifica o homem”, 

fazendo com que o mesmo tome consciência de si e de seu valor. 

 Quando se fala de motivação, uma teoria muito estudada é da Pirâmide de Maslow, 

onde ele descreve que o comportamento motivacional de um indivíduo é caracterizado pelas 

necessidades humanas. Serrano (2011) descreve em seu artigo as necessidades citadas por 

Maslow em sua obra, sendo que: 

(…) as necessidades básicas constituem a sobrevivência do indivíduo e a 

preservação da espécie: alimentação, sono, repouso, abrigo, etc. As necessidades 

de segurança constituem a busca de proteção contra a ameaça ou privação, a fuga e 

o perigo. As necessidades sociais incluem a necessidade de associação, de 

participação, de aceitação por parte dos companheiros, de troca de amizade, de 

afeto e amor. A necessidade de auto estima envolvem a auto apreciação, a 

autoconfiança, a necessidade de aprovação social e de respeito, de status, prestígio 

e consideração, além de desejo de força e de adequação, de confiança perante o 

mundo, independência e autonomia. As necessidades de auto realização são as 

mais elevadas, de cada pessoa realizar o seu próprio potencial e de auto 

desenvolver-se continuamente.  

 

 Considerando esse pensamento, podemos dizer que a motivação é um fator intrínseco 

ao indivíduo, porém ele pode ser estimulado pelo ambiente na qual está inserido, onde suas 

necessidades definem o seu objetivo de vida, ou seja, qual status deverá alcançar no ponto de 

vista profissional e pessoal.  

 Pereira e Favero (2001) realizaram um estudo de caso, tendo como campo de atuação 

um determinado hospital universitário, objetivando conhecer a opinião do pessoal de 

enfermagem sobre a motivação no trabalho e identificar aspectos que contribuem para a 

motivação e para a desmotivação no trabalho. Para 55% dos entrevistados, os fatores que mais 

os motivam no trabalho são as questões relacionadas as relações interpessoais, a organização 

do trabalho e o salário. Outros 19% destacaram como importante instrumento de motivação 

(ou desmotivação) o resultado e o reconhecimento pelo trabalho realizado.  

 O ser humano, como foi anteriormente citado, possui de forma intrínseca a 

necessidade de pertencimento ao seu grupo social, relacionando-se da melhor forma possível 

com as pessoas do seu meio, e cabe ao gestor do setor de trabalho do individuo uma parcela 

da responsabilidade de tornar o ambiente organizacional leve e descontraído, motivando a 
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interação entre si dos colaboradores e com o próprio gestor. Um ambiente organizado, fornece 

ao funcionário facilidades do ponto de vista operacional, onde a ausência dela pode causar 

dificuldades na execução das atividades e consequentemente, gerar conflitos o que interfere 

diretamente na construção e manutenção dos relacionamentos interpessoais de uma forma 

geral. Um bom salário configura-se um importante instrumento de motivação, porém, se 

aliada a esse incentivo financeiro o colaborador não possui condições de trabalho adequadas, 

provavelmente o seu nível de satisfação laboral será reduzido, gerando consequentemente 

desmotivação. Saber reconhecer o resultado do trabalho, ou, pelo menos, o esforço do 

colaborador na tentativa de alcance de objetivos é um importante papel que deve ser 

desempenhado pelo líder moderno de equipe. É primordial saber a hora certa de cobrar 

resultados, mas o reconhecimento desse esforço/resultado é fundamental para o aumento do 

nível motivacional da equipe.  

 Segundo Savarese (2014), 95% das empresas brasileiras possuem problemas 

relacionados a falta de comprometimento dos seus colaboradores e com a rotatividade de 

pessoas em seu quadro de funcionários, onde a desmotivação afasta o funcionário do seu 

objetivo profissional, e consequentemente a empresa sofre o prejuízo, pois o alcance de suas 

metas fica comprometido. Ainda segundo o autor, um grande fator motivacional para o 

colaborador é sentir-se integrado totalmente a equipe. O gestor (chefe) deve proporcioná-lo a 

estabilidade necessária ao seu desenvolvimento laboral, e isso poderá torna-se um fator 

motivador de relevância até maior do que o salário por exemplo. Sendo assim, o funcionário 

se sente seguro e psicologicamente centrado no que se propõe a fazer.  

 Ultimamente, as organizações em geral, sejam elas públicas ou privadas, têm se 

preocupado muito com a viabilização de programas de treinamento que possibilitem ao 

empregado capacitação e motivação, assim qualificando o seu corpo técnico, promovendo a 

sua satisfação pessoal, e dando subsídios para os colaboradores no sentido do alcançar das 

metas de produtividade propostas, aumentando as chances de torná-los realizados no seu local 

de trabalho (NASCIMENTO, 2016).  

 A gestão por competências é um modelo de gestão contemporâneo que foi introduzido 

nas organizações a partir da década de 1990, considerando o conceito de Core Competence 

(competências essenciais) desenvolvido por Prahalad e Hamel (1990). Esse conceito de gestão 

visa a promoção do indivíduo na organização através da utilização do nível máximo dos seus 

conhecimentos, aptidões e habilidades.  

 Consoante a motivação dos colaboradores de uma organização, através da metodologia 

de gestão por competências, Faria (2009) destaca em sua obra que: 
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(...) as organizações ao gerenciarem seus recursos humanos, devem promover 

junto aos seus empregados, a geração de novas ideias e encorajar a adoção das 

mesmas. A gestão de competências auxilia a organização na identificação das 

contribuições efetivas de cada funcionário e, possibilita sua recompensa como um 

incentivo à criatividade e elemento para a motivação.  

 

 O gestor que aplica esse modelo em sua empresa, pode ter um profissional mais 

motivado, pois o princípio desse modelo de gestão versa sobre o aprimoramento de 

habilidades e aptidões dos colaboradores através do conhecimento. O preenchimento das 

lacunas de capacitação do colaborador é um instrumento essencial tanto para a melhoria do 

seu desempenho laboral, como para contribuir com o aumento do seu nível motivacional no 

ambiente de trabalho, considerando que ele se sente capacitado para exercer suas atribuições 

da forma mais correta possível, vendo resultado no seu trabalho. 

 

4. CONCLUSÃO 

  

A partir da pesquisa realizada foi possível descrever os principais fatores que 

influenciam na motivação do colaborador de uma determinada organização, demonstrando 

assim que um trabalhador motivado produz muito mais e consequentemente a empresa obtém 

seu produto final com excelência. As necessidades mais variadas do indivíduo são fatores 

motivacionais do ambiente que ajudam a determinar qual o seu nível de busca de um 

determinado objetivo, seja ele profissional ou pessoal. O gestor tem papel fundamental na 

busca da motivação com excelência de seus colaboradores. Ele pode ser um agente de 

unificação da equipe, auxiliando na melhoria das relações interpessoais, e aplicando o 

princípio da gestão por competências por exemplo, ele poderá sanar as lacunas de capacitação 

dos seus colaboradores e criar condições favoráveis ao sentimento de valorização do 

colaborador e, por conseguinte, a sua motivação.  
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