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MOTIVAÇÃO HUMANA - UM ESTUDO NA EMPRESA MAHRRY CONFECÇÕES 

 

1. RESUMO 

A motivação humana consiste nos motivos que levam o individuo a se comportar de 
determinada maneira, motivos estes que são gerados no interior do homem e no 
ambiente externo da qual esta inserido, desta forma o presente artigo tem por 
objetivo demonstrar a importância de manter os funcionários motivados. O trabalho 
foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e de campo, utilizando como 
instrumento de coleta de dados um questionário devidamente estruturado, sendo 
assim foi possível fazer uma analise dos fatores que influenciam a motivação na 
empresa Mahrry Confecções, conclui-se que os colaboradores encontram motivados 
no que diz respeito aos fatores internos e externos da organização. 

 

2. INTRODUÇÃO 

  

 A motivação é uma das maiores ferramentas disponíveis, pois com ela é 

possível gerar grandes resultados, ser motivado é ser influenciado de forma sadia a 

realizar e alcançar algo, ter metas e empenho de forma continua. 

  De modo geral, motivo, segundo Chiavenato (1988), é tudo aquilo que 

impulsiona a pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que da origem a 

uma propensão a um comportamento especifico. 

  O indivíduo age de acordo com o que ele acredita ser uma necessidade 

extrema, o estimulo que recebe pode ser externo, que o ambiente em que ele está 

inserido o influência ou interno que é gerado por seu raciocínio. 

  De acordo com Chiavenato (1988), a necessidade pode provocar no individuo 

tensão, insatisfação, desconforto e desequilíbrio levando o a um comportamento 

para livrá-lo destes sentimentos e se for executado de forma eficaz ele se sentirá 

satisfeito. 

Quando é realizada uma automotivação, ou seja, o individuo motiva a si 

próprio, é mais simples, pois cada um tem conhecimento de suas necessidades, 

porém no caso de uma empresa que tem que fazer com que seu colaborador se 

sinta motivado no ambiente de trabalho há necessidade de observar e reconhecer 

quais são as necessidades mais explicita que aquele colaborador demonstra ter. 

  Este artigo tem por finalidade apresentar a importância de manter os 

funcionários motivados, visando contribuir para melhora no ambiente de trabalho, 
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fazendo com que os colaboradores produzam mais e com maior eficiência gerando 

resultados positivos para empresa. 

 

3. OBJETIVOS 

 

  O objetivo deste é identificar se os funcionários da Mahrry Confecções estão 

motivados para o desenvolvimento das suas atividades. 

   

4. METODOLOGIA 

 

  A princípio realizou-se pesquisa bibliográfica em livros e internet sobre o tema 

motivação, logo após realizou-se uma pesquisa de campo na empresa Mahrry 

confecções.  

  Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se de 37 questionários com 

questões fechadas e mistas. A pesquisa objetivou enumerar em grau de importância 

uma lista de 11 itens, levando em consideração os itens que os colaboradores 

encontravam mais motivados na empresa. 

  Dentro da escala utilizada, 10 era o fator de maior importância e zero de 

menor importância, utilizou-se também duas questões com objetivo de identificar se 

os colaboradores possuíam veículo ou imóvel e se os mesmo tinham desejo de 

possuir. 

  A empresa Mahrry, é uma empresa do ramo de confecções, situada na cidade 

de Guzolândia, região noroeste do Estado de São Paulo, atualmente conta com 44 

funcionários. 

  Os colaboradores entrevistados eram operários de linha de produção, com 

idades entre 17 a 45 anos, de ambos os sexos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  A motivação tem grande importância dentro de uma organização, desde que a 

forma com que se lida com ela faça com que a mesma cresça e prospere. 

  A auto motivação diária não é uma tarefa fácil e simples, mas se o ambiente 

de trabalho, as acomodações, o salário, e até mesmo bonificações estão em um 
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nível considerado incentivador, isso acaba contribuindo e fazendo com o 

colaborador se sinta motivado e estimulado a fazer parte daquela organização. 

  O colaborador que está motivado produz mais, pois quer desfrutar das boas 

recompensas (aumento do salário, bonificações, plano de carreira, etc..) que a 

mesma lhe proporciona, consequentemente cresce a empresa e também o seu 

colaborador. 

 Abraham Maslow defende em sua teoria denominada pirâmide da hierarquia 

das necessidades humanas que o ser humano é uma criatura que expande suas 

necessidades no decorrer de sua vida, conforme as necessidades básicas são 

satisfeitas outras com graus mais elevados se tornam motivo para um novo 

comportamento que se adeque a essa nova necessidade. 

Só ocorre uma nova ação ou um novo comportamento quando há uma 

insatisfação que gera um desconforto e um estado de desequilíbrio. O individuo já 

nasce com certa quantidade de necessidades fisiológicas, sendo elas inatas ou 

hereditárias, e todo seu comportamento é somente para satisfazê-las. Com o passar 

do tempo o individuo adquiri conhecimento sobre novos padrões de necessidades, 

surgindo assim às necessidades de segurança. 

 

Figura 1: Pirâmide das Necessidades Humanas. 

 

Fonte: Dekasseguirico, 2013. 

 

Quando as necessidades fisiológicas e de segurança que são as primarias 

estão sendo satisfeitas, de forma gradativa e até mesmo lenta começa a surgir às 

necessidades secundarias que são sociais, de estima e auto realização. Nas 
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necessidades secundarias elas são complementadas pela próxima necessidade, 

ocorre da seguinte forma após as necessidades sociais serem satisfeitas vem as de 

estima completando e depois as de auto realização que complementa as de estima, 

porem uma só inicia quando a anterior foi satisfeita por completo. 

  Segundo Chiavenato (1988) o ser humano está sempre cercado de coisas 

que ele priorize em sua vida e as têm como necessidades, pode se dizer que o ser 

humano vive em constante estado de motivação, pois quando esta concluindo um 

projeto ou realizando um sonho/necessidade ele já começa a encontrar um novo 

objeto de desejo, criando assim um ciclo motivacional. 

 

Figura 2: Ciclo Motivacional 

 
Fonte: Escoladasrelaçõeshumanas, 2013. 

 

  A cada surgimento de uma necessidade inicia-se o ciclo motivacional, quando 

o estado de equilíbrio é interrompido o individuo sofre uma tensão por se sentir 

insatisfeito gerando assim, um comportamento que se torna uma busca continua por 

nova satisfação, voltando ao estado de equilíbrio. 

 Conforme Maximiano (2002) A teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg, 

possui por finalidade explicar como o ambiente de trabalho e o próprio trabalho 

interagem para produzir motivação, a teoria é dividida em duas categorias, fatores 

motivacionais e fatores higiênicos. 

  Segundo Herzberg citado por Maximiano (2002), os fatores motivacionais, 

conhecidos também como fatores intrínsecos, são aqueles pertinentes ao ambiente 
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interno, e estão devidamente relacionados ao conteúdo do trabalho, as condições 

ambientais não são suficientes para proporcionar motivação, á necessidade de que 

o colaborador esteja satisfeito, realizado interiormente com seu trabalho, é que 

enxergue nele a possibilidade de crescimento.  

 

Quadro 1 – Fatores Motivacionais 
Interno Externo 

• Conteúdo do trabalho em si (natureza 
das tarefas e sua sintonia com os 
interesses e qualificações de pessoas). 

• Sentido de realização de algo 
importante. 

• Exercício da responsabilidade. 
• Possibilidade de crescimento. 
• Orgulho e sentimento de prestígio 

decorrentes da profissão. 
• Reconhecimento pelo trabalho bem 

feito. 

• Estilo de supervisão do chefe. 
• Relações pessoais com os 

colegas 
• Salários. 
• Políticas de administração de 

pessoal. 
• Condições físicas e segurança 

do trabalho. 

          Fonte: Adaptado de Maximiano, 2002. 
 

  De acordo com Maximiano (2002), os fatores higiênicos ou extrínsecos estão 

relacionados às condições de trabalho, esses fatores produzem satisfação ou 

insatisfação com o ambiente, porém não produz motivação para o trabalho. 

 
A teoria dos dois fatores consolidou o princípio de que a motivação vem do 
trabalho e não do ambiente. A teoria explica, por exemplo, por que certos 
profissionais dão mais importância á atividade que realizam do que a 
possíveis vantagens materiais que ela possa trazer. Artistas, artesãos, 
cientistas, sacerdotes e integrantes de entidades assistenciais muitas vezes 
trabalham em condições precárias, ou sacrificam o atendimento de 
necessidades básicas, até mesmo de segurança, para dedicar-se ao 
trabalho. Para essas pessoas, a realização pessoal vem do próprio 
trabalho.( (MAXIMIANO, 2002, p.295). 
 

  De acordo com Maximiano (2002), a motivação direciona o individuo a realizar 

e satisfazer os desejos que predominam no comportamento humano desejos estes 

que são gerados interiormente, ele afirma que a motivação é resultado de amar o 

que se faz e não de apenas possuir vantagens materiais. 

McClelland (1961) focou em três tipos de necessidades sendo elas: 

necessidades de realização, necessidades de poder e as necessidades de 

associação. Tais necessidades desenvolvem-se através da experiência de vida que 

cada individuo possui e da convivência com outros indivíduos e com o ambiente. 

Esta teoria é individual, pois cada indivíduo tem um grau diferente para cada 
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necessidade isso determinará a forma em que ele atuara em seu trabalho de acordo 

com a o grau que cada um tem com relação às três necessidades.  

  O desejo que um indivíduo com necessidade de poder tem é o de possuir 

controle no qual possa influenciar outros indivíduos. Segundo McClelland (1961) 

pessoas que tem um alto nível de necessidade de poder costumam destacar-se ou 

impactar de certa forma os outros em trabalhos que possam ter um desempenho 

maravilhoso, por esse motivos acabam assumindo mais riscos, mas apenas se 

forem visíveis para quem ele quer impressionar. Estão sempre buscando posições 

de liderança que prevaleça suas ideias, até mesmo com ordens e exigências e que 

desfrutem de status e prestigio. Essas pessoas preferem situações competitivas ao 

invés de situações de cooperação. 

 

6. RESULTADOS 

 

  A partir deste momento são apresentados os resultados da coleta de 

informações após tratamento estatístico e confecção dos gráficos correspondentes. 

 
Gráfico 1- Trabalho em si e a realização de algo importante 
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Fonte: Motivação Humana- Um estudo na empresa Mahrry Confecções, (2013). 

 

  Analisando o gráfico 1, percebe-se que mais de 50% dos colaboradores 

indicaram  10 para esses quesitos, ou seja atribuem grande importância na 

satisfação e realização  do próprio trabalho. 
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Gráfico 2- Exercício da responsabilidade e possibilidade de crescimento. 
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Fonte: Motivação Humana- Um estudo na empresa Mahrry Confecções, (2013). 

 

  Para este aspecto 75,67% apontaram 10 na escala de exercício da 

responsabilidade e há um percentual considerável no que diz respeito á 

possibilidade de crescimento, percebe-se que os colaboradores estão   motivados 

nesse quesito por se tratar de plano de carreira, aumento de status e até uma 

alavancagem de cargo. 

 
Gráfico 3-Orgulho e sentimento de prestígio decorrentes da profissão / 

Reconhecimento pelo trabalho bem feito. 
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Fonte: Motivação Humana- Um estudo na empresa Mahrry Confecções, (2013). 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

8 
 

  Mediante o gráfico 3 pode-se observar que 51,35% dos operários sentem 

orgulhos da sua profissão e afirmam serem reconhecidos pela execução do trabalho 

bem feito. 

 Com base no gráfico 4, a seguir, é possível analisar que os colaboradores 

encontram-se satisfeitos com o estilo da supervisão do chefe e que possuem uma 

boa relação com os colegas. 
 

Gráfico 4- Estilo de supervisão do chefe e relações pessoais com os colegas 
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Fonte: Motivação Humana- Um estudo na empresa Mahrry Confecções, (2013). 

 
Gráfico 5 - Salário, gestão do pessoal, condições físicas e segurança do trabalho. 
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Fonte: Motivação Humana- Um estudo na empresa Mahrry Confecções, (2013). 
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 De acordo com o gráfico 5 percebe-se que os operários indicaram baixa 

motivação em termos de salário, encontram satisfeitos com as políticas de pessoal  

e afirmam boas condições físicas e segurança do trabalho. 

 

Gráfico 6-Esse gráfico tem por finalidade identificar se os colaboradores possuem 
casas ou carros próprios e se os mesmo tem o desejo de obterem. 
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Fonte: Motivação Humana- Um estudo na empresa Mahrry Confecções, (2013). 

 

  Este gráfico afirma que a maioria dos funcionários não possuem casa e carro 

próprio e que 89,19% tem o desejo de possuir. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com os dados obtidos por meio do estudo conclui-se que a 

empresa Mahrry Confecções mantém seus colaboradores motivados, eles se 

encontram satisfeitos com o trabalho em si e acreditam estar realizando algo 

importante na empresa e que exercem suas responsabilidades, consideram que há 

possibilidade de crescimento.  

  Boa parte dos operários sente orgulho da profissão e afirmam que são 

reconhecidos por realizarem um bom trabalho, para eles a supervisão do chefe é 

bem satisfatória assim também a relação com os colegas, consideram boas as 

políticas pessoal que a empresa possui e também as condições físicas de trabalho. 

 Existe apenas uma desmotivação no que se diz respeito a salário, desta 

forma a empresa poderia tratar essa desmotivação oferecendo bonificações para os 

funcionários, assim eles se auto motivariam e aumenta a produção, aumentando a 

lucratividade da empresa.  
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  De um modo geral a empresa possui funcionários motivados esse fato 

proporciona um diferencial no mercado, pois funcionários motivados, satisfeitos com 

o trabalho produzem mais. 

  Através da pesquisa dá se a observar que grande parte dos funcionários não 

possui casa e carro próprio, e os mesmo anseiam em obter, seria viável que a 

empresa tornasse parceiras dos funcionários abrindo espaços para financiamentos.   

  Buscasse parcerias com financiadoras para facilitar a compra de bens 

matérias para os funcionários que tivessem mais tempo de empresa diminuindo a 

rotatividade e fidelizando os mesmo. 
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