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RESUMO1 
 
No contexto empresarial atual, a motivação é muito abordada no referente a 
realização das atividades laborais diárias, como sendo o estopim para mudar a 
atitude de indivíduos através de estímulos e aprendizagem. O estímulo acontece de 
diferentes formas: promoção, prêmio em forma de remuneração ou descanso. 
Muitas organizações têm dificuldade em agregar valor de forma que o empregado se 
sinta motivado a melhorar seu desempenho. Motivação é um processo diferente de 
cada indivíduo, acontece de dentro para fora e o impulsiona a agir. Nesse sentido, o 
comportamento das pessoas no ambiente de trabalho é muito importante e merece 
atenção, pois demonstra como o indivíduo compreende o mundo a seu redor e sua 
pré-disposição em receber bem ou mal mudanças no ambiente corporativo. Algumas 
pessoas desejam mudanças, mas temem qualquer tipo de alteração e isso é 
facilmente identificado no âmbito profissional onde, muitos colaboradores em 
posição de liderança, dificultam a entrada de novas idéias. Aliado a esse fator, 
muitas empresas, por meio de práticas de gestão nem sempre eficientes, buscam 
formas de manter a motivação dos colaboradores e não são bem-sucedidas em seu 
intento. Tais abordagens errôneas acabam por gerar descrédito às práticas 
motivacionais, o que é um erro, pois a prática correta, aplicada de forma correta e 
contínua, produz resultados muito bons. A escolha de uma prática que não é 
adequada ao contexto vivenciado pelos colaboradores, acaba por fortalecer 
posições de inflexibilidade em alguns líderes, o que é um entrave ao 
desenvolvimento da organização. 
 
 
Palavras-Chave: motivação, indivíduo, empresa perfil, empreendedorismo. 
 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

A compreensão da motivação humana tem sido um desafio para muitos 

administradores que buscam melhorar o desempenho organizacional e que 

compreendem ser necessário o envolvimento do capital humano da empresa, no 

alcance das metas e objetivos traçados. O tema motivação para o trabalho sempre 

foi motivo de discussões acadêmicas dentro do tema organizacional. Diversas 

teorias têm tentado explicar essa força que impulsiona o indivíduo no alcance de 

metas pessoais e organizacionais.  

Os estudos de CHIAVENATO (2010) apontam que a motivação está dentro 

das pessoas, e que a mesma pode e deve ser influenciada por fontes externas e 

pelo próprio trabalho dentro da organização. Quer dizer que a motivação é 
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intrínseca, no entanto, formas de trabalho extrínsecas podem auxiliar no 

desenvolvimento motivacional. Os fatores motivacionais agem diretamente na 

qualidade de vida e serviços das pessoas, é a força que impulsiona os interesses de 

ambas as partes, organização e indivíduo.  

Os estudos de BERGAMINI (2008), afirmam que o estudo da motivação 

aplica-se a qualquer campo da atividade humana, que é constante, infinita, flutuante 

e complexa. Diante desse cenário, entende-se por meio dos estudos sobre o tema 

que, as organizações contemporâneas têm muitos problemas relacionados à 

motivação dos funcionários. De acordo com BOOG (2001) o treinamento começa 

como uma resposta para uma necessidade organizacional. Estabelecer o valor faz 

com que se busque o objetivo, pois enfoca as necessidades que visa atender.  

Um dos fatores que influenciam na motivação dos funcionários é o 

desenvolvimento de treinamentos para reciclagem de informação dos colaboradores 

em suas funções, o que resulta numa redução de erros e ampliação das 

capacidades para a realização das atividades. Mas é preciso verificar qual programa 

motivacional melhor se encaixa a necessidade a ser sanada. 

 

OBJETIVO 

 

Analisar o impacto do desenvolvimento de treinamentos motivacionais, 

observando especificamente a influência dos mesmos no desempenho dos 

colaboradores. O estudo evidenciou que a motivação é uma filosofia que deve ser 

emanada de cima. Essa filosofia é a descoberta sobre as necessidades e desejos de 

cada colaborador. A organização será melhor quando o homem que nela atua for 

valorizado e motivado. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente trabalho será elaborado por meio de pesquisa bibliográfica com 

base em leituras de artigos e livros com definição de diferentes autores sobre o tema 

Gestão do Conhecimento nos Programas Motivacionais, busca-se apresentar a 

importância da implantação de um programa motivacional contínuo, demonstrando 

casos com resultados eficazes na motivação e produtividade dos colaboradores. 
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MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA: UMA RELAÇÃO FUNDAMENTAL 

 

Todo grupo que deseja atingir eficácia na desenvoltura de suas 

atividades, necessita de alguém para orientá-lo na direção almejada. Essa 

pessoa é o líder do grupo.  

 

Os grupos podem ter um impacto substancial sobre as atitudes e os 
comportamentos dos seus membros. [... ] sob condições certas os grupos 
podem melhorar o desempenho na tarefa e a satisfação no emprego dos 
seus membros[...]Talvez a função mais clara dos grupos seja a capacidade 
de satisfazer as necessidades dos seus membros. Os grupos são sistemas 
pessoais com muitas possibilidades de relacionamento interpessoal 
(SCHERMERHORN; HUNT; OSBORN, 1999, p. 133).  

 

Existem muitos estudos a respeito do tema liderança. No contexto 

contemporâneo, o fator liderança adquire grande importância, pois cada vez 

mais, são visíveis os resultados de líderes que usam seus recursos pessoais 

e conduzem sua equipe de forma eficaz. 

É fácil observar que pessoas despreparadas e posicionadas em cargos 

de chefia, conduzem pessoas sob seu comando de forma aleatória e 

desordenada. Quando esses líderes alcançam eficácia, na maioria das vezes, 

foi por ensaios de erros e acertos no decorrer do dia-a-dia. As empresas devem 

buscar entender o que gera motivação nos seus funcionários e utilizar essa 

ferramenta na obtenção da satisfação e maior produtividade de seus colaboradores.  

Sob este aspecto, seguindo o que diz os estudos de CASADO (2002, p. 236), 

“as organizações são compostas de pessoas que trazem para o ambiente de 

trabalho todo o seu jeito de ser, sentir e viver.” Segundo o mesmo autor, “são 

motivações diferentes, habilidades e aptidões diversas, competências distintas que 

precisam conviver e produzir”.   

 

O que é Motivação? 

 

Os estudos sobre o tema citam o ano de 1929 como o causador de uma 

grande mudança na economia global. Foi nesse período que as organizações 

começaram a mudar a forma de analisar seus funcionários, surgindo a Teoria das 
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Relações Humanas.  

Segundo CHIAVENATO (2010), “uma nova linguagem começa a dominar a 

partir desse advento, motivação, liderança, comunicação, organização informal, 

dinâmica de grupo passam a ter ênfase com a Teoria das Relações Humanas”. Essa 

escola foi a primeira a tratar dos aspectos humanos da organização e trouxe ênfase 

às necessidades pessoais dos empregados. A partir desse ponto, o fator motivação 

ganhou destaque, pois ficou claro a existência de forças internas que movem o 

indivíduo rumo aos seus objetivos. 

Para MAXIMINIANO (2007), “a palavra Motivação deriva do latim motivos, 

mover e que significa “mover”, ou seja, aquilo que move o indivíduo na conquista de 

uma meta”. 

De acordo com CASADO (2002, p. 235), citando PIÉRON (1964):   

 

É diante das demais pessoas que a individualidade se complementa. Dessa 
forma, o convívio nos grupos sociais (nos quais se incluem os grupos de 
trabalho) possibilita a expansão e o desenvolvimento dos indivíduos. 
Portanto, o ambiente organizacional oferece a oportunidade do 
desenvolvimento integral do ser humano (CASADO, 2002, p. 235 apud 
PIÉRON, 1964).  

 

A motivação é o ponto de ligação para que indivíduos transformem atividades 

cotidianas em ações produtivas na busca de maximizar resultados na organização. 

Não é um processo uniforme, pois cada um reage de um jeito, porém é possível 

adaptar o programa de forma a atingir o maior número de indivíduos possível. 

Na realidade o que motiva é o alinhamento dos interesses individuais com os 

da organização, gerando a chamada cultura motivacional, na qual gestores e 

colaboradores devem ter ciência que seus papéis são fundamentais para a obtenção 

de bons resultados no processo motivacional. 

 

Teorias Motivacionais 

 

As primeiras teorias concebiam o homem como um ser racional no sentido de 

ter consciência dos seus desejos e se valer de suas capacidades para satisfazê-los. 

Nesse contexto, a noção de vontade evidencia-se como básica, assumindo 

importante posição entre outras faculdades mentais que foram denominadas de 

pensamento e sentimento. Pelo fato de poder controlar sua vontade o homem é 
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considerado responsável por suas ações.  

O cientista do comportamento DOUGALLL apud BERGAMINI (2008) tornou 

os motivos um fator importante na Psicologia. Referia-se a motivos como ‘instintos’ e 

os definia como forças irracionais, compulsórias e herdadas, que dão forma a tudo 

que os indivíduos fazem, sentem, percebem e pensam. Por volta de 1900 essa 

teoria começou a perder força. 

As Teorias Hedonistas defendem que o comportamento humano é orientado a 

buscar o prazer e, portanto, evitar a dor e sofrimento. Tal teoria já não é aceita pelos 

psicólogos modernos, mas figura como fruto de filósofos do século XVIII e XIX.  

O estudo de WEITEN apud BERGAMINI (2008), explica o medo como sendo 

“a relação entre a realização e o fracasso”. A motivação explica a dinâmica interior 

de cada indivíduo, que os impulsiona a buscar estados emocionais de conforto e 

bem-estar enquanto, em contra partida evitam situações de conflito e desconforto. 

As Teorias do Instinto foram inspiradas no trabalho de Darwin e defendiam a 

tese que comportamentos simples como os reflexos eram herdados, enquanto 

atitudes mais complexas eram denominadas instintos. Acreditavam que os reflexos 

eram menos controláveis que os instintos. Essa teoria tinha como representantes os 

psicólogos William James, Sigmund Freud e William McDougal.  

Outro estudo que figurou como um dos mais aceitos pelos psicólogos foi a 

Teoria do Impulso. Essa teoria afirma ser a personalidade um reduto de forças que 

impulsionam o comportamento bom ou ruim. Existem divergências quanto a 

classificação dos motivos que impulsionam o indivíduo a ação. 

Segundo KRECH; CRUTCHFIELD apud BERGAMINI (2008), “apenas duas 

direções são determinantes no referente aos objetivos a serem atingidos”. São 

denominadas motivação de deficiência e motivação de excesso: a primeira faz 

referência à necessidade de evitar situações de tensão e perigo e, a segunda é 

caracterizada por buscar a satisfação através de situações de tensão. 

O estudo dessas teorias esclarece que a motivação humana é um processo 

intrínseco, e que faz referência ao desenvolvimento de uma atividade pelo prazer 

que se tem ao realizá-la.  
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Estilos de Liderança e sua Influência na Motivação 

 

A história é a grande responsável por registrar os feitos de grandes 

condutores de homens da humanidade. Sempre houve um esforço em classificar os 

estilos de liderança como forma de identificar as características comuns aos 

indivíduos que foram reconhecidos por seus feitos na utilização dessa habilidade. 

Um tipo de líder que também deixou sua marca na história é o chamado líder 

passivo, que são os filósofos, escritores e pintores que foram seguidos 

voluntariamente, fundaram escolas e influenciam mesmo após seu 

desaparecimento. Em contrapartida, existiram os líderes carismáticos que se 

impuseram por seu magnetismo pessoal, como é o caso de muitos líderes políticos e 

religiosos.  

BURNS (1979 apud TOLFO, 2010, p.17) inova o estudo acerca de liderança 

ao propor três tipos de estilos comportamentais que são: Transacional, 

transformacional e laissez-faire: 

 Transacional: ocorre quando uma pessoa toma a iniciativa de estabelecer 

contato com as outras com o objetivo de trocar bens de valor. Tais bens podem ser 

de ordem econômica, política ou psicológica. Nesse caso enquanto o líder puder 

trocar com o seguidor algo que seja do seu interesse, o seguidor estará ligado a ele.  

 Transformacional: o líder influencia e é influenciado por seus seguidores no 

sentido de obter mais eficácia no desempenho do seu papel por meio das 

informações fornecidas. Fica claro que a influência e a posterior transformação 

ocorrem nos dois sentidos. Isso gera um comprometimento tal, que os leva a 

esforçar-se com maior dedicação, uma vez que a recompensa almejada é a 

elevação dos níveis de sua própria auto- estima. 

 Laissez-faire: caracterizada pela negação da liderança. Nesse estilo o líder 

evita assumir posições e resolver conflitos. Comumente causa impacto negativo nos 

seguidores com relação a eficácia e a satisfação dos seguidores. 

 

Com isso, concluímos que os relacionamentos interpessoais são 

fundamentais para a saúde organizacional, principalmente no referente a gestores e 

colaboradores, pois uns provocam a motivação ou fim da mesma enquanto os outros 

reagem a esse estímulo. 
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Condicionamento x Motivação 

 

Ao buscar compreender o comportamento humano é necessário entender 

como ocorrem as situações de frustração e conflito do indivíduo. A frustração 

representa um obstáculo intransponível que vai se chocar com as forças 

motivacionais existentes no indivíduo. Todos enfrentam obstáculos e dependendo do 

fato gerador de frustração, só em condições muito especiais é possível alcançar um 

comportamento compensatório. 

È comum pessoas que atravessam situações conflitantes necessitarem da 

ajuda de terceiros para superarem o conflito. Quando a frustração é muito intensa 

resulta em trauma, assim denominado pela psicopatologia. A consequência vai de 

queda na produção do indivíduo à conflitos de relacionamento dentro da empresa, 

acidentes de trabalho por déficit de atenção e muitas outras situações conflitantes. 

Um líder eficaz enfrenta o desafio de conduzir seus subordinados na superação e 

solução de conflitos diversos dentro da organização. 

Cabe aclarar que não são as frustrações as responsáveis por grandes feitos 

de pessoas de renome, mas sim, a forma como cada indivíduo enfrenta esses 

obstáculos que produz resultados bons ou ruins. 

 

Falsa Motivação 

 

Deve-se lembrar que os comportamentos de cada indivíduo não possuem o 

mesmo ponto de origem, assim como não existe uma teoria capaz de esclarecer as 

características da psicodinâmica motivacional do ser humano. Como o 

comportamento humano surge em diferentes níveis do psíquico, é natural que tenha 

um desencadeamento dinâmico diferente de pessoa para pessoa. 

Para alguns autores a personalidade é resultado de condicionamentos 

externos recebidos. Essa abordagem procura explicar as influências que o meio 

ambiente causa no comportamento.  

A Psicologia Social compreende a visão comportamentalista como uma 

aprendizagem por condicionamento. Para os que seguem essa linha, motivação e 

condicionamento são a mesma coisa. 

Por fim, têm-se dois enfoques diferentes da teoria motivacional a respeito do 
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estudo do comportamento humano: o primeiro considera o indivíduo passível aos 

estímulos do meio ambiente, sendo conhecido como enfoque behaviorista. O 

segundo explora a energização e o direcionamento do comportamento humano. A 

energia é fundamental, pois envolve satisfação das necessidades internas.  

 

Atitudes do Gestor para a Motivação dos Colaboradores. 

 

Por exercer grande influência na gestão organizacional, cresceu o interesse 

pelo estudo dos valores. Os valores são as formas determinantes para a avaliação 

de comportamentos e eventos organizacionais. São os valores que orientam o 

comportamento dos gestores e colaboradores, motivam na obtenção de metas e 

contribuem no planejamento. 

A questão da liderança tem despertado o interesse de muitos estudiosos que 

consideram de grande valor o profissional que com eficácia usa seus recursos 

pessoais na tarefa de dirigir eficazmente seus subordinados. 

O gestor é avaliado pelo desempenho dos seus subordinados. O paradigma 

de que benefícios são os fatores motivacionais mais importantes da organização, 

tem sido substituído pelo conhecimento de que a motivação se faz a partir de um 

conjunto de fatores importantes para a qualidade do desempenho das atividades. 

Um líder motivador compreende que respeito não se obtém com imposição, 

mas pelo reconhecimento de seus subordinados. O bom líder é parte da equipe, 

cúmplice dos subordinados, dessa forma a equipe se torna homogênea.  

Um bom projeto de capacitação busca inovar, o treinamento é uma 

ferramenta eficaz que auxilia na qualidade dos serviços prestados, desde que 

estejam inseridos a realidade do colaborador na organização. 

 

PROGRAMAS MOTIVACIONAIS E SUAS HISTÓRIAS 

 

Eventualmente algumas empresas realizam palestras ou treinamentos 

motivacionais "enlatados" para seus colaboradores, com o intuito de manter a 

sinergia entre as equipes e evitar a desmotivação das mesmas. Um programa 

motivacional completo deve ter duração de um ano e abranger todos os 

departamentos e funcionários da empresa. 
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É preciso que os gestores organizacionais estejam atentos aos fatos que 

contribuem para a ineficiência dos programas motivacionais, é importante observar é 

a somatória de fatores e estratégias que fornecem subsídios para o sucesso dos 

programas.  

É importante que as empresas desenvolvam programas motivacionais 

consistentes e de acordo com as necessidades da empresa. De acordo com a 

amplitude desejada o programa pode ser desenvolvido de forma simples ou 

complexo. É importante saber que palestras e treinamentos são para sustentar um 

projeto, mas não suprem a ausência de um. 

 

Alguns casos de sucesso 

 

 Google  

De acordo com a Revista Galileu (2011) a Google está entre as empresas que 

mais motivam seus colaboradores. A empresa faz uso de práticas pouco divulgadas 

e não convencionais, demonstra preocupação em reter talentos e permanecer no 

ranking das melhores para se trabalhar. Um exemplo é a contratação de 200 bodes 

e cabras para cuidar da grama da sede da empresa em Mountain View, na 

Califórnia. A justificativa é que são mais bonitos que cortadores de grama e o custo 

é igual. Possui ambiente organizacional completamente informal com poucas regras, 

horário flexível, lazer no escritório etc., e é assim que estimulam o surgimento de 

novas ideias.    

 

Facebook 

Uma publicação da Revista Galileu (2011), informa que o quadro de 

colaboradores dessa empresa é composto por jovens de 20 anos. Entre as práticas 

da empresa a não existência de hierarquia específica é uma delas. A questão da 

liderança é resolvida com a montagem de times entre os setores de acordo com a 

necessidade dos novos projetos. Os colaboradores assumem funções de acordo 

com as habilidades individuais. A empresa disponibiliza áreas de lazer, para quando 

o colaborador estiver estressado ou cansado fazer uso das mesmas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluindo enfatiza-se que o propósito deste trabalho é analisar os 

determinantes motivacionais. Tendo em mente que o processo trata da vontade do 

indivíduo em realizar um determinado trabalho com um objetivo estabelecido. A 

motivação e a produtividade estão diretamente ligadas, quem trabalha motivado 

contagia a equipe.  

A fonte de sinergia motivacional são as necessidades de cada um, razão pela 

qual cada um é motivado de forma diferente. Nos casos estudados, cada empresa 

levou um programa motivacional diferente para sua organização, todas desejavam o 

mesmo, mas cada organização tinha uma necessidade diferente a ser sanada, e 

para tanto, buscaram programas motivacionais que tinham como objetivo estimular 

os colaboradores para que fosse possível atingir a meta organizacional. 
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