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1. RESUMO 

A pesquisa irá retratar quais acontecimentos no dia-a-dia de uma organização 

pode influenciar o comportamento de seus colaboradores e como isso afeta o clima 

organizacional como um todo. A crise econômica no país tem contribuído de forma 

direta e indireta nesse quadro, levando esses colaboradores – sem instruções 

corretas – ao estresse e, consequentemente, à desmotivação no ambiente de 

trabalho.  

 

 

2. INTRODUÇÃO: 

Para Robbins (2002, p. 500), o clima organizacional é único em cada 

empresa; cada uma tem sua singularidade e isso se deve a cultura da mesma. 

Vemos cada dia mais, colaboradores desmotivados no trabalho, o que pode trazer 

prejuízos para a empresa, pois quando ela poderia estar estimulando seus 

funcionários, ela não está nem cogitando a ideia de que colaboradores estimulados 

a realizar determinadas atividades pode acarretar em ganhos futuros. 

“Colaboradores entusiasmados e motivados para atingir metas, encarar 

desafios, atender e superar expectativas dos clientes e fornecedores [...] fazem a 

diferença e representam uma vantagem competitiva.” (WALGER, VIAPIANA, 

BARBOZA, 2014, p.40). Ou seja, os gestores junto com o setor de recursos 

humanos da empresa devem elaborar políticas de aprimoramento e 

desenvolvimento de práticas motivacionais não somente para agradar seus 

funcionários individualmente, mas porque os colaboradores são um time que fazem 

parte da empresa e são a ferramenta mais importante e que trazem lucro para a 

organização. 

 

 

3. OBJETIVOS: 

Mostrar os aspectos que influenciam no clima organizacional da empresa e 

quais são as possíveis motivações dos colaboradores no ambiente de trabalho, 



  

 

                      

abordando pontos de vista de diferentes autores da área administrativa e gestão de 

pessoas. 

 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

O trabalho é baseado em referências bibliográficas: “estudo organizado 

sistematicamente com base em materiais publicados [...] os mais utilizados são 

livros, revistas, texto da internet, documentários, fitas de vídeo, DVDs, entre outros”. 

(CORDEIRO; MOLINA; DIAS, 2014, p. 123). Usamos livros como fonte de pesquisa. 

 

 

5.DESENVOLVIMENTO:  

A motivação no trabalho “é um composto que envolve não somente os 

indivíduos e suas motivações individuais, como também o trabalho desenvolvido e a 

organização em que se trabalha, com suas regras e seu clima organizacional” 

(WALGER, VIAPIANA, BARBOZA, 2014, p. 26). 

Para Chiavenato (2014, p. 14), uma empresa deve estar aberta à 

comunicação, ao diálogo e à busca de soluções para os problemas que afetam toda 

a sociedade, ou seja, os gestores devem ficar atentos a essas mudanças de 

comportamento e ter o cuidado das informações circularem na empresa de forma 

clara e objetiva, assim muitas distorções deixam de existir. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

O equilíbrio organizacional tornou-se essencial e para incentivar os 

colaboradores, deve-se contemplá-los com satisfação material ou não material 

(salário, benefícios, prêmios, elogios e oportunidades), e em troca eles contribuem 

com a organização. (CHAVIENATO, 2010, p.129). 

Um ambiente de trabalho mais harmonioso, com diálogos objetivos e claros, 

onde os colaboradores são reconhecidos e trabalham motivados, pode vir a se 



  

 

                      

tornar um diferencial competitivo no mercado. (WALGER, VIAPIANA, BARBOZA, 

2014, p. 32).  
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