
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: COLABORADORES ENGAJADOS ALAVANCAM O DESENVOLVIMENTO DAS
ORGANIZAÇÕES
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CAROLINA MADUREIRA TORRES DE OLIVEIRA, LUCIANA DE ASSIS OLIVEIRA,
MONIQUE DOS SANTOS PIRES
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CATALINA NAOMI KANETAORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

1 

 

COLABORADORES ENGAJADOS ALAVANCAM O DESENVOLVIMENTO DAS 

ORGANIZAÇÕES 

RESUMO: 

A presente pesquisa tem por objetivo desmistificar a satisfação como aspecto 
motivador do colaborador, demonstrando o efeito de investir em colaboradores 
engajados, e quando identificado os indicadores que compõem o engajamento, 
potencializá-los para mantê-los por mais tempo comprometidos com a organização. 
Através da pesquisa teórica, será feito um levantamento sobre satisfação, motivação 
e engajamento, realizando-se assim posteriormente a discussão do porque o 
engajamento é um índice considerado melhor para mensurar o aspecto motivacional 
do colaborador dentro da organização. Um estudo realizado pelo instituto Gallup 
Consulting em 1993, entrevistou pessoas que atuam com Desenvolvimento 
Organizacional e Recursos Humanos de empresas que saíram na Fortune 500, para 
descobrir como eles criavam mudanças culturais positivas nessas empresas. 
Perceberam que 80% faziam pesquisas de satisfação a cada 1 ou 2 anos no entanto 
60% das organizações afirmaram terem ficado pior após as pesquisas. Desta forma 
estes estudos mostram que a satisfação do colaborador parece não ser um 
indicador fidedigno motivacional a médio/longo prazo, uma vez que esta 
provavelmente oscila de acordo com o momento vivido, sendo influenciado tanto por 
aspectos pessoais como do ambiente profissional. 
  

INTRODUÇÃO 

 Vários estudiosos construíram teorias para explicarem os fatores 

fundamentais que fazem com que as pessoas adotem pensamentos, atitudes e 

ações que determinam a busca pelos seus objetivos ou metas resultando se assim 

nas variadas teorias sobre a motivação. A motivação pode ser conceituada, como 

desejo de obter algo ou um impulso para a satisfação (BATISTA et all, 2005).  

 No contexto do trabalho a motivação pode ser considerada um estado em que 

os indivíduos sentem disposição ou vontade para trabalhar produtivamente 

(ANTUNES; SANT’ANA, 1994).  

 Durante muito tempo a motivação foi relacionada a satisfação. Segundo 

Spector (2003) satisfação no Trabalho “é uma variável de atitude que reflete como 

uma pessoa se sente com relação ao trabalho de forma geral e em seus vários 

aspectos”. Em outras palavras, a Satisfação no Trabalho é o quanto as pessoas 

sentem suas necessidades atendidas em seu trabalho, tendo sido apresentada 

como a causa de importantes realizações das organizações e de seus funcionários, 

do desempenho no trabalho à saúde e longevidade. 

 Para alguns autores como Fraser (1983) satisfação no trabalho é um 

fenômeno complexo e de difícil definição. Boa parte dessa dificuldade segundo autor 
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se deva ao fato da satisfação ser um estado subjetivo (individual) na qual uma 

situação ou evento pode fazer com que ela varie, sendo assim estar sujeita a 

influências de forças internas e externas ao ambiente imediato (Fraser, 1983). 

 Desta forma a satisfação pode ser considerada algo situacional ou transitório; 

com isso, não podendo ser um indicador fidedigno relativo à motivação em longo 

prazo. Surgiu-se assim um segundo conceito relacionado a motivação, que 

destacam o processo duradouro, da manutenção da mesma: o engajamento. 

 

OBJETIVO 

 A presente pesquisa tem como objetivo discutir o engajamento como um 

índice mais adequado para mensurar o aspecto motivacional do colaborador dentro 

da organização uma vez que este engloba um conceito de processo enquanto a 

satisfação faz referencia a um sentimento momentâneo.  

 

METODOLOGIA 

 Através da pesquisa teórico-bibliográfico, sobre o conceito de motivação, 

satisfação, e engajamento em bases de dados de revistas científicas das áreas de 

psicologia e administração, pretende-se delimitar cada conceito e posteriormente 

realizar a discussão do porque o engajamento seria um índice mais confiável de 

motivação do que a avaliação da satisfação. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 De acordo com o dicionário Houaiss, temos as seguintes definições para 

Motivação, Engajamento e Satisfação: 

 Motivação: Dar motivo a; causar, provocar; Prender a atenção de; 

interessar; Apresentar como motivo ou causa de; alegar; Ser motivação 

para, estimular, impulsionar;  

 Engajamento: Comprometer-se por contrato; Empenhar-se, dedicar-

se.  

 Satisfação: Contentamento pela realização do que se queria; Prazer, 

alegria;  

 Por estas definições fica claro a diferença entre o impulso (motivo da ação), 

processo (engajamento) e produto (satisfação), no entanto não é incomum a 
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confusão entre os termos "motivação" e "satisfação", muitas vezes sendo utilizada 

como se fossem sinônimos, uma vez que indivíduos satisfeitos tendem a estar mais 

motivados.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 As pesquisas realizadas até então apontam que satisfação e motivação são 

realmente distintas sendo que uma pode ser complementar a outra uma vez que a 

motivação representa a tensão gerada por uma necessidade e satisfação expressa a 

sensação que o individuo tem quando acredita que esta necessidade foi atendida, 

(STEUER, 1989).   

 O conceito de engajamento foi desenvolvido pela Gallup (2008), para retratar 

fatores que estão além da chamada satisfação no trabalho. Este termo qualifica os 

funcionários empenhados em suas atividades, alinhados com os valores e princípios 

da organização. Uma empresa que possui profissionais engajados em geral são 

reconhecidos por terem funcionários que trabalham com paixão e com conexão com 

a empresa, gerando lealdade, inovação e criando alto desempenho.  
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