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MOTIVAÇÃO NO TRABALHO  

1. RESUMO 

Dentro do tema motivação, existem demais fatores que podem levar as pessoas a 

motivação. A motivação é uma ferramenta que o gestor tem para melhorar o 

desempenho de sua organização.  Este projeto tem como objetivo, demonstrar o que 

é motivação e apresentar formas para que possa aumentar o desempenho 

organizacional.  Metodologia: Realizar uma pesquisa por meio de um questionário 

para levantar dados de quais fatores influenciam na motivação dos colaboradores da 

pesquisa a fim de responder a pergunta o que te motiva no trabalho?  Foi 

desenvolvido e realizada uma pesquisa, por meio de livros, artigos referentes ao 

tema abordado, também pelo método de campo sob um questionário 

semiestruturado com mais de 100 pessoas, para que pudéssemos constatar e 

cruzar as informações obtidas sobre o que te motiva no trabalho e o conceito de 

motivação de acordo com alguns teóricos. Resultados: Foi realizada uma pesquisa 

com mais de 100 estudantes de diferentes cursos de gestão, abordando o tema 

motivação. Quando perguntado aos 104 alunos, em questão aberta, o que é 

motivação em poucas palavras, 43 (41,34%) definiu que motivação é 

reconhecimento e também oportunidade de crescimento profissional. Em segundo 

lugar, 18 (17,3%) consideram que motivação é salário. Na sequência, outros 17 

alunos (16,34%) consideram que é relacionamento e ouvir os funcionários. 11 

(10,57%) afirmaram ser o ambiente e o clima organizacional. 10 (9,61%) consideram 

que é gostar do que se faz e ter liberdade e 1 aluno diz ser a igualdade entre os 

funcionários. 

2. INTRODUÇÃO 

Geralmente, quando abordamos o tema motivação no trabalho, ou o que me 

motiva a trabalhar, não é de se surpreender quando nos vem à mente: remuneração. 

Realmente remuneração é um fator motivacional também. Taylor diz em sua teoria 

que “As pessoas são motivadas pelo dinheiro”. Mas tendemos a nos limitar apenas a 

esse fator. Dentro desse tema motivação existem outros demais fatores que levam a 

motivação também. Afinal o que é motivação? Temos a real compreensão do 

conceito do mesmo? 



3. OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto é demonstrar o que é motivação, desta forma 

apresentar formas de motivar as pessoas no ambiente de trabalho, a fim de 

melhorar o desempenho organizacional.  

Conforme Chiavenato (2009, p. 71): “Em seu conjunto, as pessoas constituem 

o capital humano da organização. Esse capital pode valer mais ou menos na medida 

em que contenha talentos e competências capazes de agregar valor à organização e 

torná-las mais ágil e competitiva. Portanto, esse capital vale mais na medida em que 

consiga influenciar as ações e os destinos da organização.”.  

4. METODOLOGIA 

Realizar uma pesquisa qualitativa e quantitativa por meio de um questionário 

semiestruturado, para compreender quais são os fatores que influenciam 

diretamente na motivação dos discentes dos cursos de Administração e Processos 

Gerenciais. Coletar informações referentes à motivação levando em consideração as 

perguntas abertas dos questionários. Tabular os dados a fim de verificar dados 

quantitativos, a respeito dos vários aspectos abordados pelo tema.  Para que a 

pergunta: O que te motiva no trabalho? Seja respondida. Para que desta forma o 

objetivo deste projeto seja atingido.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi desenvolvido e realizado o levantamento teórico por meio de livros, publicações 

de artigos. Feito uma amostra, através da pesquisa de campo, por meio de um 

questionário com mais de 80 pessoas de cursos diferentes em uma faculdade 

privada em Limeira/SP. 

Além deste método de pesquisa, também foram utilizados alguns livros como 

referencia sobre o determinado assunto, onde pudemos constatar apresentar, 

demonstrar e entender o que é motivação. Para que desta forma fosse devidamente 

aplicada com o intuito de resultar em um desempenho organizacional melhor. 

Conseguindo extrair altos níveis de desempenho de seus colaboradores.  



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Quando perguntado aos 104 alunos, em questão aberta, o que é motivação 

em poucas palavras, 43 (41,4%) definiu que motivação é reconhecimento e também 

oportunidade de crescimento profissional. Em segundo lugar, 18 (17,3%) 

consideram que motivação é salário. Na sequência, outros 17 alunos (16,38%) 

consideram que é relacionamento e ouvir os funcionários. 11 (10,5%) afirmaram ser 

o ambiente e o clima organizacional. 10 (9,6%) consideram que é gostar do que se 

faz e ter liberdade e 1 aluno (0,96%) diz ser a igualdade entre os funcionários. 

Quando perguntado se o aluno sente-se motivado ou satisfeito no seu trabalho hoje, 

dos 99 que trabalham, 58 (58,58%) disseram que sim, 35 (35,35%) que não e 11 

(11,11%) não responderam. 
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