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1. RESUMO 

Este estudo tem por objetivo demonstrar os desafios em manter funcionários 

motivados, ressaltando o diferencial da motivação em um ambiente coorporativo e 

organizacional. O funcionário precisa ter desejos, razões, objetivos e satisfação, 

portanto a empresa precisa criar um ambiente propício para que as capacidades do 

trabalhador e as demandas do cargo estejam em equilíbrio. Outro aspecto 

importante ao funcionário é a produtividade, pois para manter-se no cargo é 

necessário ser criativo e lucrativo para a organização. Para atender a esse objetivo 

será realizada uma pesquisa bibliográfica, baseada em diversos autores da área que 

analisaram a questão da motivação e valorização em ambientes organizacionais 

através de pesquisas e estudo sobre o assunto e mostrar como a motivação e a 

valorização influenciam no desempenho e rendimento dos funcionários.  

Palavras Chave: Motivação, Valorização, Equipe. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As organizações se modificaram muito desde a era clássica se tornando 

menos centralizadas e individualistas e mais conscientes do papel do funcionário e 

da sua importância na obtenção de bons resultados para a empresa.  

Uma pessoa motivada é uma pessoa com disposição bastante favorável 

para realizar uma tarefa. Para que o indivíduo alcance determinadas metas é 

necessário oferecer recursos ou meios para atender suas necessidades no ambiente 

organizacional. 

A falta de investimento na qualidade de vida dos funcionários pode leva-los a 

diversas doenças organizacionais da atualidade, como estresse, depressão, fadiga, 

entre outras. 

 

3. OBJETIVOS 

Identificar o que gera a motivação, quais os efeitos da valorização, suas 

consequências e qual é sua influencia na busca por resultados. 

 

4. METODOLOGIA 



A pesquisa para a elaboração deste estudo foi realizada através de livros 

voltados para a área de recursos humanos, artigos científicos e revistas 

relacionadas. 

Foi utilizado o método comparativo, que de acordo com Lakatos e Marconi 

(1992, p.82), “é usado tanto para comparações de grupos no presente, ou no 

passado”. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 – Motivação e valorização de pessoas 

A palavra motivação deriva do latim motivos, movere, que significa mover. 

Segundo Chiavenato (2016) para entender o comportamento das pessoas, é preciso 

conhecer sua motivação.  

Montana (1999) diz que motivação é o processo de estimular uma pessoa 

para que tome ações que irão preencher uma necessidade ou realizar uma meta 

desejada. 

Dutra (2002) define valorização como a realização das recompensas 

recebidas pelas pessoas como compensação pelo seu trabalho para a organização.  

De acordo com Davis e Newstrom (1992), existem quatro conceitos básicos 

a respeito das pessoas que fazem parte de uma organização e conhece-los nos 

ajuda a entender a respeito das necessidades humanas: 

O conceito das diferenças individuais que esclarece que todas as pessoas 

são diferentes.  

O conceito da pessoa como um todo, que revela que os diferentes traços 

humanos podem ser estudados separadamente.  

O último conceito é mais uma filosofia ética do que uma conclusão científica: 

a dignidade humana. Tal conceito rejeita a ideia de usar os empregados como 

instrumentos econômicos.  

 

5.2 - Teorias motivacionais 

Dentro da administração a motivação foi motivo de pesquisa de diversos 

estudiosos, destacando-se Abraham Maslow, com a Teoria da Hierarquia das 



Necessidades, Frederick Herzberg com a Teoria dos Dois Fatores, e Victor Vroom 

com a Teoria da Expectativa. 

Segundo Maslow, as necessidades humanas estão arranjadas em uma 

pirâmide de importância no comportamento humano. Na base da pirâmide estão as 

necessidades mais baixas e recorrentes, as chamadas necessidades primárias, 

enquanto no topo estão as necessidades secundárias.  

 

 

Figura 1: Pirâmide da Hierarquia das Necessidades 

Fonte: Adaptação de Chiavenato (2000). 

A Teoria dos Dois Fatores aborda a motivação e a satisfação das pessoas. 

Herzbergafirma que a satisfação no cargo é função do conteúdo ou atividades 

desafiadoras e estimulantes do cargo, são os chamados "fatores motivadores"; e a 

insatisfação no cargo é função do ambiente, da supervisão, dos colegas e do 

contexto geral do cargo, são os chamados "fatores higiênicos". 

Tabela 1: Fatores higiênicos e motivacionais 

 

Fonte: Hering (1996) 

 

A Teoria da Expectativa, de Victor Vroom, se restringe exclusivamente à 

motivação para produzir, rejeita noções preconcebidas e reconhece as diferenças 

individuais. 



 

Figura 2: Teoria da Expectativa 

Fonte: Wikipédia 

 

5.3 - O papel da liderança na motivação 

A presença do líder dentro de uma organização tem papel importante para 

almejar a motivação da equipe de trabalho. É indispensável ao gestor conhecer seus 

funcionários e identificar a forma ideal de motivá-los a serem mais produtivos. 

Para transformar as necessidades da empresa em objetivos do trabalhador, 

deve-se identificar o que ele realmente busca, como por exemplo, benefícios sociais, 

aceitação em grupo, reconhecimento profissional, promoção, entre tantos outros.  

O estilo de liderança mais eficaz para a motivação é aquele onde a 

influência flui dos dois lados, ou seja, líder e seguidor se influenciam. (Bergamini, 

2008). 

 

5.4 – Desenvolvimento da motivação 

Cada organização tem um estilo próprio de gestão e conjecturas a respeito 

da natureza humana, o que pode ser favorável ou não à permanência e à satisfação 

das pessoas. (Chiavenato, 2014). 

Bergamini (2008) esclarece que a causa dos problemas motivacionais da 

atualidade tem sido denominar de motivação aquilo que nada tem a ver com ela.  

 “A motivação começa a ser concebida como um potencial de força 

guardado no interior de cada um, que tem função de energizá-lo”. (BERGAMINI, 

2008, p. 10). 



Quando possível, a organização deve investir em planos assistenciais que 

promovam segurança ao funcionário e seus dependentes, como por exemplo, 

assistência médica, odontológica e seguro de vida, em planos recreativos que 

proporcionem repouso, diversão ou lazer. 

Chiavenato (2014) diz que o ambiente de trabalho se caracteriza por 

condições físicas e materiais e por condições psicológicas e sociais. Ambas 

intimamente relacionadas. 

Para Dutra (2002) a empresa que oferece para seus funcionários condições 

concretas de crescimento cria as condições para sua valorização tanto na empresa 

quanto no mercado.  

 

5.5 - Processos de recompensas 

A motivação nas organizações é muito importante para todo o processo de 

trabalho. Para Chiavenato (2014) os processos de recompensas constituem os 

elementos básicos para o incentivo e a motivação dos funcionários. 

Atualmente os fatores motivacionais não se resumem a recompensas 

financeiras. Processos de recompensas fixos e rígidos tornaram-se ultrapassados 

enquanto que processos mais flexíveis são sofisticados e acabam por incentivar e 

motivar os funcionários. 

 

 

Figura 3: Processos de recompensas 

Fonte: Chiavenato (2014) 

O sistema de recompensas de uma organização é dividido em dois modos, o 

modo tangível (aumento salarial, bônus em dinheiro e premiações) e o modo 

intangível (reconhecimento, elogio). Um trabalhador, quando motivado, sente-se 



como parte importante da organização e sabe que suas ações afetam diretamente o 

resultado. 

 

Figura 4: Recompensas não financeiras 

Fonte: Chiavenato (2014) 

A respeito dos benefícios e gratificações a empresa que usa como base 

apenas o mercado não conseguirá um resultado satisfatório. 

 

5.6 - Os efeitos visíveis na organização 

Diante das mudanças que ocorrem a todo o momento no mundo, as 

organizações que insistirem em se preocupar somente com os lucros e não 

valorizarem seus profissionais perderão espaço no mercado e estarão sujeitas ao 

fracasso.  

Quando o capital humano é capacitado, desenvolvido e motivado torna-se 

um ativo para a organização, pois nele se encontra o diferencial competitivo da 

empresa. 

Os efeitos visíveis na empresa são claros: alta qualidade nos resultados de 

trabalho, um clima de confiança e respeito. 

 

6. RESULTADOS 



Em vista a revisão bibliográfica realizada, foi possível comparar resultados 

obtidos através de estudos realizados em corporações do mesmo segmento em 

duas regiões distintas do Brasil. 

No ano de 2016, em determinada região do Estado de Minas Gerais foi 

realizado um estudo onde é possível verificar que a possibilidade de reconhecimento 

profissional é o fator mais citado como motivador, seguido pelo salário e com 

empate entre benefício e clima organizacional. 

Tabela 2: Fontes de motivação – estudo Minas Gerais 

 

Fonte: Revista Acadêmica Conecta FASF (2017) 

Em outro estudo, realizado no ano de 2015 no Estado do Rio Grande do Sul 

o salário somado a benefícios é tido como o fator motivacional mais relevante, 

seguido pela valorização e reconhecimento e em seguida pela autonomia, 

oportunidade de crescimento e integração com a equipe de trabalho. 

Gráfico 1: Fontes de motivação – estudo Rio Grande do Sul 

 

Fonte: http://hdl.handle.net/10183/130606 



Os resultados encontrados nesse presente estudo mostram que o ambiente 

corporativo deve ser estruturado para que as pessoas estejam encorajadas e 

motivadas a trabalhar de forma efetiva. 

As empresas devem compreender as necessidades do funcionário e 

proporcionar meios para que ele possa adquirir conhecimento, realizando melhor 

seu trabalho. Devem compreender também que motivação não é apenas 

proporcionar um salário melhor, é proporcionar ao funcionário reconhecimento e 

oportunidades. Cabe à empresa propiciar dentro do seu ambiente de trabalho essa 

cultura motivacional. 

É possível afirmar, nesse sentido, que motivação, portanto, é uma força 

interior que se modifica a cada momento, onde direciona e intensifica os objetivos de 

um indivíduo e é ativada pelas necessidades próprias de cada um.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo buscou definir o que gera a motivação no funcionário, identificar 

quais são os impactos visíveis no ambiente de trabalho e no trabalhador e qual é a 

influencia para a empresa na busca por resultados. 

Foi observado que atualmente cada vez mais os trabalhadores estão 

passando por períodos de desmotivação no ambiente de trabalho. Motivos estes que 

acabam prejudicando todo o dia a dia e fazendo com que caia sua produção.  

A motivação é gerada quando o trabalhador sente-se valorizado e 

reconhecido pelo seu trabalho, possui um salário satisfatório somado a benefícios e 

quando tem oportunidade de crescimento na empresa. 

Trabalhadores motivados apresentam maior qualidade nos resultados de 

trabalho e geram um clima organizacional favorável na empresa que 

consequentemente motivará mais trabalhadores. A empresa deve desenvolver 

fatores motivacionais que contribuam para a motivação de seus colaboradores e isto 

será seu diferencial competitivo no mercado.  
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