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1. RESUMO 

Este trabalho visa através de pesquisas em sites, referências bibliográficas e 

pesquisa de campo, encontrar formas de motivar os funcionários das organizações 

observando suas principais necessidades. As empresas atualmente têm carência de 

líderes capazes de motivar sua equipe e buscar melhor produtividade.  Algumas 

teorias procuram determinar como os funcionários são motivados dentro da empresa 

e se eles têm suas necessidades básicas atendidas, já que funcionários 

desmotivados pode ser um infortúnio e trazer contratempo para a empresa, assim 

como também funcionários motivados só trazem benefícios para a mesma. 

Buscamos informações úteis para os gestores conseguirem melhores resultados por 

meio de seus colaboradores, valorizando, reconhecendo seus avanços, encorajando 

iniciativas, oferecendo incentivos, enriquecendo as funções, delegando autoridade, 

fazendo avaliações e promovendo mudanças. Concluímos que é importante agir de 

uma forma que a empresa demonstre real interesse pelos resultados obtidos por 

seus colaboradores. Aplicando as teorias de uma forma eficiente farão com que os 

mesmos sintam-se mais motivado em trabalhar na organização, buscando alcançar 

tanto as metas propostas pela empresa como suas metas individuais. 

 

Palavras-chaves: Motivação; Liderança; Teorias. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da competitividade entre empresas, é cada vez mais 

necessária a motivação de seus colaboradores, pois não há organização sem 

pessoas e a motivação pode ser vista como uma ferramenta fundamental para o 

sucesso da mesma. Atualmente muitas empresas estão vendo os funcionários de 

outra maneira, buscando o comprometimento do colaborador com a organização, e 

para isso precisam encontrar formas de motivá-los e manter essa motivação ao 

longo do tempo, pois muitas vezes quando a sua necessidade é suprida o interesse 

diminui ou até mesmo acaba. 

 O grande desafio dos gestores é encontrar o que motiva cada colaborador, 

porque pode ser tanto estímulo externo quanto interno e cabe a ele identificar e criar 
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formas para isso, pois com auxilio de incentivos e oportunidades adequadas ás 

pessoas passam a trabalhar com maior entusiasmo. 

 Uma das teorias mais conhecidas sobre motivação está relacionada com as 

necessidades humanas. Segundo Maslow (1987), as necessidades humanas 

apresentam diferentes níveis de força, e neste contexto estabeleceu uma hierarquia 

de necessidades que são classificas em cinco grupos: fisiológicas, de segurança, 

sociais, de estima e de autorrealização. O funcionário pode ter todas as qualidades 

adequadas para assumir o cargo, ser treinado e ter conhecimento do assunto, mais 

nada disso garantirá que ele realize de forma produtiva sua tarefa. 

 A motivação é um impulso interno que nos leva a ação, onde nem todos os 

colaboradores precisam gostar do seu chefe, mas sim gostar de trabalhar com ele. 

Os fatores motivacionais referem-se ao conteúdo do cargo, às tarefas e às 

atividades relacionadas com o cargo em si. Inclui liberdade de decidir como executar 

o trabalho, uso pleno de habilidades pessoais, responsabilidade total pelo trabalho, 

definição de metas e objetivos relacionados ao trabalho e autoavaliação de 

desempenho. Segundo Chiavenato (1992, p. 65), “É difícil definir exatamente o 

conceito de motivação, uma vez que tem sido utilizado com diferentes sentidos”. É 

evidente que cada pessoa é diferente da outra no que diz respeito á motivação, as 

necessidades podem ser diversificadas ocasionando diferentes formas de 

comportamento, valores sociais também são diversos, e a propensão para atingir os 

objetivos são igualmente diferentes e assim sucessivamente. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este tem como objetivo geral compreender através de pesquisa exploratória 

a importância e o papel do líder como motivador na empresa Visão Digital 3D E-

commerce. O presente artigo consta de uma breve revisão sobre o tema em estudo, 

designada a contribuir para melhor interpretar as principais tendências atuais que 

vigoram neste importante campo do conhecimento motivacional a ótica do mesmo é 

observar a motivação e mensurá-la num ambiente controlado. 

Como objetivos específicos foi possível revisar a bibliografia sobre o tema 

proposto, verificar o nível de influência quanto á motivação por parte da liderança em 

relação aos colaboradores, identificar como está á motivação dos colaboradores da 
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empresa, identificar o nível de interesse dos colaborados em seu trabalho e analisar 

dentro da organização fatores que prejudicam a motivação dos colaboradores, 

comparando esta realidade com algumas teorias. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este artigo utilizou como base pesquisas bibliográficas, exploratórias e 

pesquisa de campo onde foi formulado um questionário sobre os conceitos e 

hipóteses a serem detalhados.  

A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses 

usando perguntas a respeito da forma que a empresa os motiva, e o que os motiva 

no ambiente organizacional.  

Quanto á aplicação do conteúdo foi utilizado um peso de 14 perguntas com 

alternativas ao qual nos auxilia a expor através da pirâmide de Maslow os degraus 

que o individuo vai alcançando para chegar a autorrealização.  

Foi entregue os questionários para os 10 funcionários da empresa Visão 

Digital 3D E-commerce no dia 28/05/2015 e fomos buscar no dia seguinte para 

apurar os resultados obtidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Teoria da Hierarquia das Necessidades 

 

Abraham Maslow possui uma das teorias mais conhecidas, com base no 

conceito de hierarquia das necessidades, Maslow criou esta teoria pelo fato do 

homem sempre expandir suas necessidades no decorrer de toda sua vida, pois 

quando são satisfeitas essas necessidades outras já se tornam necessárias. 

Nesta teoria, Maslow (1987) constatou que, as necessidades do ser humano 

apresentam cinco categorias, conhecidas como a pirâmide de Maslow. A primeira 

são as necessidades fisiológicas que é a primeira e mais básica, pois são 

necessidades do corpo. A segunda vem á necessidade de segurança que é a 

proteção do perigo, preocupação com o futuro ela se manifesta após ter satisfeito as 
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necessidades fisiológicas. Logo depois são as necessidades sociais que é a 

necessidade de se relacionar em um grupo, amizades, serem aceitas. Em quarto 

vem á estima que são fatores internos como amor próprio, realização, amor e 

também fatores externos como reconhecimento, reputação. Em último vem á autor 

realização que é obter o máximo do potencial individual, e inclui tornar-se aquilo que 

são capazes de ser. 

Esta teoria é muito importante, pois ressalta que as pessoas não precisam 

somente de recompensas financeiras, mas também de atenção e respeito de todos, 

desta forma quando gerentes forem atribuir tarefas para seus colaboradores 

precisam dar atenção à hierarquia das necessidades para obter melhores resultados 

do trabalho de seus colaboradores. 

 

Figura 1 – Teoria Das Necessidades 

 

http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/teoria-de-maslow-a-teoria-das-

necessidades-piramide-de-maslow.php 

 

5.2  O Papel do Líder 

 

No mundo atual as empresas vêm se conscientizando da importância do 

papel do líder nas organizações, de maneira que ele não somente chefia, mas sim 

lidera e motiva. Buscando sempre inovar com os olhos sempre postos no futuro, 

visando sempre transmitir inspiração, esperança e confiança as outras pessoas.  

Segundo Gil (2007, p. 239) “A liderança é uma transação entre os lideres e 

http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/teoria-de-maslow-a-teoria-das-necessidades-piramide-de-maslow.php
http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/teoria-de-maslow-a-teoria-das-necessidades-piramide-de-maslow.php
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seguidores, não existindo uns sem os outros e incentivando aquilo que há de melhor 

em cada uma das partes”. 

Líder tem a capacidade de gerar sonhos, dando uma visão onde os 

colaboradores possam ter incentivos de torna-los realidade. Robbins (2002, p 303) 

considera que “a liderança diz respeito ao enfrentamento da mudança, é a 

capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos”. 

A grande maioria das pessoas pode se tornar um líder, lideres são pessoas 

normais que adquirem habilidades comuns, mas gradativamente através de suas 

experiências se tornam uma pessoa incomum. 

O papel de líder é desafiador, pois tem a necessidade de habilidades para 

convencer seus colaboradores, criar um clima agradável para trabalharem, pois a 

organização será melhor se seus lideres forem os melhores. Pois o bom líder é 

aquele que traz bons resultados com o desempenho de sua equipe, visando que 

cada colaborador é único com seus desejos, expectativas e ambições próprias e 

com isto para cada colaborador é necessário aplicar um estilo de liderança próprio, 

assim quando o mesmo se sentir motivado ele dará o melhor de si pela empresa. 

Para Chiavenato (2002, p 150) “Para ser bem-sucedido como líder, o gerente deve 

saber lidar com aspectos relativos a motivação, á comunicação, ás relações 

interpessoais, ao trabalho em equipe e á dinâmica de grupo”.  

Líder deve ser modesto e disponível para ouvir as opiniões do grupo e 

discutirem entre si as melhores formas para colocar em prática, e não ser aquele 

que escuta mais não esta disposto a aceitar sugestões propostas, pois seu cargo 

depende da colaboração das pessoas, ficando assim mais próximos e obtendo 

melhores resultados. 

A liderança é uma questão de redução da incerteza do grupo. O 

comportamento pelo qual se consegue essa redução é a escolha. No fundo, a 

liderança é um processo continuo de escolha que permite ao grupo caminhar em 

direção á sua meta, apesar de todas as perturbações internas ou externas. Ao 

ajudar o grupo a lidar com escolhas, a liderança passa a ser uma questão de 

tomada de decisões do grupo. (Chiavenato 2002, p. 150) 

Nesse sentido, nenhuma pessoa consegue se tornar um líder, sem que 

consiga que as pessoas façam o que ela almeja, nem mesmo será notável a menos 
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que seus colaboradores vejam nele um meio de conseguir suas ambições pessoais 

ou atingir objetivos. 

 

6. RESULTADOS 

 

Com ênfase no que diz respeito á abordagem referente à motivação 

juntamente com as tarefas desempenhadas pelos colaboradores da empresa Visão 

Digital 3D E-commerce em relação ao cargo ocupados por eles, os resultados 

apurados na pesquisa de campo estão apresentados nas estatísticas ilustrada pelo 

gráfico abaixo.  

Gráfico 1 – Resultados da Pesquisa 

Fonte: O Papel da Liderança na Motivação dentro do Ambiente Organizacional: Um 

Estudo na Empresa Visão Digital 3D E-Commerce, 2015. 

 

Com base na teoria das necessidades humanas descritas por Maslow usada 

no presente artigo para aplicar o questionário na empresa sobre a satisfação do 

funcionário no ambiente de trabalho, resultou que a maioria dos funcionários da 

empresa pesquisada estão satisfeitos com as condições do seu trabalho, eles se 
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mostram realizados com o ambiente organizacional tal como os programas de 

treinamento e o relacionamento com os demais. 

Funcionários devidamente satisfeitos são essenciais para a organização, 

desta forma a empresa não corre o risco de contratempos como o revezamento de 

funcionários ou alterações de pessoas. 

Por meio da pesquisa aplicada podemos concluir que os funcionários na sua 

grande parte estão felizes e profundamente realizados de pertencer a empresa eles 

veem a empresa com uma boa reputação perante a sociedade, não apresentam 

problemas com a liderança e nem no relacionamento com os demais. 

Possuem facilidade de entender e de realizar tarefas conforme suas 

obrigações estipuladas, além de ter assistência e apoio dos seus superiores não 

havendo nenhum tipo de problema nos diálogos deles para com o líder tendo assim 

o melhor desenvolvimento de suas tarefas com a mais perfeita noção de suas 

responsabilidades.  

Os empregados entrevistados mostraram-se extremamente satisfeitos com 

as oportunidades de crescimento e realização profissional dentro da organização, e 

se sentem aptos para contribuir para o progresso da empresa alcançando assim o 

sucesso da mesma. 

Os funcionários estão satisfeitos com o reconhecimento e de terem suas 

necessidades individuais atendidas e obtidas através do retorno da liderança e por 

terem a total autonomia de aderir seu próprio enfoque nas atividades produzidas na 

empresa. 

Finalmente deduzimos que embora o grau de satisfação dos colaboradores 

na empresa seja positivo, os funcionários ainda sim ficam insatisfeitos em relação ao 

salário, descontentes com a remuneração concedida gerando assim um menor grau 

de motivação.    

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que a empresa se enquadra nos padrões apresentados pela 

teoria aqui aplicada, e que grande parte da equipe está satisfeita com as condições 

do trabalho sendo elas o relacionamento social dentro da organização com os 

colegas de trabalho e com o gerente, o diálogo com os líderes, buscam 
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oportunidades para o crescimento profissional, trabalham com as condições físicas 

adequadas como ventilação, iluminação, limpeza e equipamentos. 

Os funcionários se mostrarão realizados com o procedimento da empresa, 

não demonstram interesse de abandonarem seus cargos nem trocarem de emprego, 

no entanto não estão seguros em relação á remuneração aplicada, podendo assim 

estar desmotivando o trabalho dos mesmos. Com isso apoiamos a empresa a 

repensar uma nova politica salarial para adequar a remuneração conforme o cargo e 

tarefas realizadas de cada um para manter o entusiasmo dos funcionários de forma 

que não venham se sentir desmotivados. A empresa deve manter-se apta para 

investir na motivação dos empregados de maneira que eles permaneçam 

incentivados através dos benefícios.  

Os colaboradores estão em busca do crescimento profissional, e com os 

resultados obtidos não estão recebendo o retorno esperado por parte da empresa, 

aconselhamos os líderes a buscar formas de melhor colocação de seus funcionários 

através do seu empenho no trabalho executado e reconhecendo quando o trabalho 

for bem feito com elogios, uma bonificação para o funcionário que se destacar no 

mês. E para um bom trabalho é essencial que as tarefas sejam passadas com 

clareza, pois 40% dos colaboradores não tem essa clareza ou não sabem avaliar, 

por ser uma empresa com pouca quantidade de funcionários seria adequado que 

quando for dividir as tarefas o gerente explique para cada um o que deseja do 

trabalho. Podemos constatar que ao final da pesquisa 80% dos funcionários não tem 

o desejo de mudar de emprego. Funcionários devidamente satisfeitos são essenciais 

para a organização, desta forma a empresa não corre o risco de contratempos como 

o revezamento de funcionários ou alterações de pessoas. 
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