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1- RESUMO 

A pesquisa visa demonstrar os aspectos que influenciam na motivação, bem 

como, dos desafios de manter os funcionários motivados no ambiente 

organizacional e sua importância do incentivo no processo produtivo, que gera 

resultados positivos, ressaltando o diferencial da motivação e, de como ela 

auxilia na satisfação e realização no ambiente de trabalho. 

Devido a evolução da globalização, o mercado de trabalho torna-se mais 

competitivo, criando um grande desafio para as organizações de criar 

estratégias e ações para o crescimento profissional e pessoal de seus 

servidores. Há uma crise global de motivação que prejudica às diversas 

categorias profissionais e, diante disso, procura-se verificar a questão da 

motivação no ambiente organizacional através de teorias e pesquisas sobre o 

tema e, através disso, mostrar a importância da motivação no trabalho e de 

como ela pode gerar a inovação nas organizações. 

A motivação pode ser considerada uma ferramenta de extrema importância 

para a qualidade de vida e supervivência das organizações, e ações baseadas 

em estratégias motivacionais trazem enorme benefícios às empresas e aos 

seus servidores como pessoa que precisa se manter motivado na contínua 

procura pela auto-realização. 

2- INTRODUÇÃO 

A importância da motivação na qualidade de vida organizacional e na 

produtividade, aspectos relevantes para o ambiente de trabalho e subsídios 

para que as lideranças promovam aumento da satisfação dos colaboradores. 

Ter uma boa qualidade de vida na organização corresponde a uma motivação 

de trabalho saudável no âmbito físico e psicológico. O colaborador que se 

encontra em condições saudáveis de trabalho, contribui para alta produtividade 

e qualidade do serviço prestado. Enquanto ao oposto disso, há redução de 

qualidade e nível de produtividade, ao colaborador que está desmotivado, 

esgotado e ou até mesmo doente, devido a fatores organizacionais. 



A presente pesquisa embasada em premissas de especialistas em gestão de 

pessoas, evidenciará ações que podem ser realizadas a fim de se chegar ao 

objetivo de proporcionar melhor qualidade aos funcionários.  

Entre as ações expostas estão: 

Capacitar Lideranças: o líder tem de ser alguém totalmente capacitado para o 

setor que é alocado. Se o profissional demonstra falta de capacitação, 

habilidade e ou conhecimento, cria sob seu comando um grupo de funcionários 

apáticos, desmotivados, até mesmo deixa pessoas indignadas e revoltadas 

com a falta de competência da liderança. Perdendo assim tanto a qualidade de 

vida como a produtividade; 

Feedbacks: o feedback é vital para guiar o colaborador no caminho certo, é 

através dessa ferramenta que o funcionário que deseja crescer 

profissionalmente, se sente orientado e seguro de que seu desempenho está 

de acordo com o esperado pelas lideranças da organização. Esse método 

quando feito de maneira contínua, é de suma importância, uma vez que ele 

eleva a auto estima do indivíduo e da segurança a equipe.  

Reconhecimento: palavras chaves para esse ponto são parabenizar, elogiar, 

reconhecer, quando um trabalho é bem feito. Todo e qualquer ser humano 

gosta e se sente motivado quando recebe elogios sinceros. Esse fator interfere 

positivamente na qualidade de vida do funcionário, assim como o contrário, ou 

seja, a crítica pública, apontamento grosseiro de falhas e raros elogios, 

interfere negativamente na qualidade de vida do colaborador.  

Condições de Trabalho: muitas vezes negligenciado pela empresa, as 

condições de trabalho, imputam também sobre qual o nível de qualidade de 

vida dado ao colaborador. Um ambiente de trabalho agradável, confortável, 

com boa temperatura, iluminação e acústica, levam a motivação, e 

contentamento dequalidade.  

Horário de Trabalho: as lideranças devem estudar como cada funcionário rende 

de acordo com seu horário. Há aqueles que devem ter seu horário exigido de 

forma mais rigorosa, já que tendem a ser mais desorganizados. Horário rígido 

exige da pessoa, bom planejamento e mais organização para realização de 



tarefas. Por outro lado, há colaboradores que adaptam-se a horários flexíveis. 

Em ambas as situações, o trabalhador sente o valor da qualidade de vida e faz 

mais, melhor e mais rápido a tarefa desejada.  

Os exemplos acima norteiam qual deve ser as ações das empresas que 

buscam dar qualidade de vida aos seus funcionários, visando junto a isso, 

produtividade e lucro para sua empresa.  

3- OBJETIVOS  

O presente trabalho tem por objetivo destacar a importância da liderança e 

motivação no ambiente corporativo assim como oferecer subsídios 

comprovando que a qualidade de vida impulsiona a produtividade. Uma vez 

que sendo atendidas as necessidades dos colaboradores, os mesmos 

maximizarão suas potencialidades, fazendo com que a organização alcance 

suas metas.  

4- METODOLOGIA 

É utilizado o método dedutivo para desenvolvimento, este é um método 

racionalista, que pressupõe a razão com a única forma de chegar ao 

conhecimento verdadeiro; utiliza uma cadeia de raciocínio descendente, da 

análise geral para a particular, até a conclusão. 

Realizando o levantamento e analise através de referenciais teóricos usando 

autores de livros, artigos e sites relacionados ao tema para sinalizar como é 

possível criar e desenvolver a motivação em meio ao clima organizacional. 

5- DESENVOLVIMENTO 

Conceito de Qualidade de Vida no Trabalho 

Qualidade de Vida no trabalho é um tema ainda em questão para a área de 

Recursos Humanos.  Portanto, é necessário um entendimento sobre a mesma. 

Ela está ligada as necessidades integrais que estão relacionadas às dimensões 

física, emocional, social, mental e espiritual de cada pessoa. As empresas na 

preocupação com a concorrência, tem conhecimento que a produtividade 

requer qualidade, e isso as leva a aumentar o nível de satisfação dos 



servidores, no desenvolver de suas atividades tendo ciência que, profissionais 

desmotivados, compromete nas chances de supervivência da organização. 

Para Fernandes (1996, p. 37) “somente atendendo às necessidades das 

pessoas e as desenvolvendo, maximizando as suas potencialidades, é que a 

empresa também se desenvolverá atingindo suas metas”. 

A qualidade de vida no trabalho, é um está ligada tanto necessidades e 

expectativas pessoais de cada indivíduo, como a fatores situacionais 

relacionados aos requisitos de trabalho, de tecnologia, de cargos e salários, da 

implantação de benefícios, dos sistemas de recompensas, do potencial do 

profissional, da avaliação de desempenho entre diversos outros fatores, 

portanto, não é possível estabelecer programas de qualidade, sem que os 

funcionários da organização estejam motivados no trabalho. 

Liderança e Motivação  

Para Hoyler (2003) a motivação não é difícil de ser conseguida porque custa 

muito dinheiro, mas porque desafia nossos hábitos, tradições e costumes. A 

gerência está mais disposta a gastar dinheiro do que a mudar seus hábitos. A 

motivação é necessária não apensas porque seja algo ético e social, mas 

porque é a única maneira de sobrevivermos economicamente.O líder e o 

responsável pela missão de motivar. Além de influenciar á obtenção de 

resultados, é necessário motivar com o objetivo de fazer o que tem de ser feito.  

A motivação vem de dentro de cada pessoa, é o desejo interior de realizar algo. 

Sendo assim, o líder deve descobrir qual a centelha que deve ser acesa para 

motivar cada indivíduo.  

Lições para a motivação em equipe 

• Dê um índice, com base no objetivo 

Os colaboradores precisam saber como está o progresso dos objetivos. Sem 

objetivo não há equipe. É necessário demonstrar qual a distância a equipe esta 

da meta. Esse índice pode despertar sentido de pertencer a equipe e pode 

levar a satisfação das necessidades sociais.  



• Atribua valores aos níveis obtidos 

O ser humano é naturalmente competitivo. O desafio liga-se ao ego, auto 

estima, realização pessoal, respeito, reconhecimento e competência.  

• Dispute a atenção  

Muitas vezes a atenção volta-se a aqueles que produzem menos, uma vez que 

o líder quer ajudar e foca nesse indivíduo, criando uma relação de 

dependência, e deixando cada vez mais difícil a reintegração do funcionário a 

equipe. Esse empregado é denominado vampiro emocional, um mal exemplo, 

já que os colaboradores que produzem bem, não tem o reconhecimento do 

líder que fica grande parte do tempo analisando a baixa produtividade.  

• Reúna-se sempre em equipe 

Dê instruções, comunicados, faça discussões e resolva problemas sempre em 

equipe. Conversas paralelas e ou particulares dão vazão à boatos e fofocas.  

• Aplique o Reconhecimento Intencional Antecipado (RIA)  

É comum punir os erros e não reconhecer os acertos que a equipe ou indivíduo 

estão fazendo.  

Para aplicar o reconhecimento intencional antecipado, o líder deve escolher o 

que a equipe está fazendo de melhor e reconhecer, sempre de forma 

espontânea.  

O reconhecimento não precisa ser necessariamente um prêmio ou dinheiro. 

Aplica-se a algo simbólico, que agrade a todos. Como por exemplo uma torta 

para o almoço de todos, um café da tarde, assistir ao jogo da seleção no 

horário de expediente, um aperto de mão, uma reunião com um grito de guerra, 

entre outras diversas opções. O importante é criar novas formas de 

reconhecer.  

Uma boa oportunidade de fazer o RIA é no dia do aniversário de cada um da 

equipe. Faça uma arrecadação monetária e compre um presente simbólico, 

organize uma pequena festa no fim do expediente, use palavras sinceras para 



dirigir-se ao aniversariante. Essa atitude terá valor afetivo, muitas vezes de 

mais valia.  

Assim o líder, ganhará consideração, confiança e lealdade do seu subordinado. 

Terá um funcionário fiel e disposto a em qualquer situação colaborar com o que 

for preciso.  

Clima e Motivação Organizacional  

Clima Organizacional é a qualidade do ambiente que é percebida ou 

experimentada pelos colaboradores da empresa e que influência no seu 

comportamento e valores. O Clima Organizacional é responsável por medir a 

satisfação dos membros de uma empresa, em relação a diferentes aspectos da 

cultura ou realidade aparente da organização, ou seja as políticas de RH, os 

modelos de gestão, o processo de comunicação, a valorização profissional e 

identificação com a empresa.  

Para uma organização atingir os melhores resultados, um bom clima 

organizacional é fundamental, pois motiva e melhora o desempenho dos 

colaboradores.. 

A motivação no trabalho é a junção de comportamentos e razões que 

impulsionam as atitudes de um colaborador, ela influencia diretamente à 

disposição, a vontade e o comprometimento do indivíduo com seu trabalho. 

Quanto mais motivado um profissional está, melhor será o seu desempenho e 

produtividade. 

Segue abaixo algumas ações que contribuem para a satisfação dos 

colaboradores  

Solicitar ideias aos colaboradores e envolvê-los em decisões sobre suas 

funções e obrigações;Reconhecer publicamente quando um trabalho é bem 

executado; Realizar confraternizações para comemorar o sucesso da equipe; 

Verificar se todos dispõem das ferramentas necessárias para realizar as 

atividades designadas; Utilizar o desempenho dos colaboradores como base 

em promoções e aumento de salários; Estimular o sentimento de empatia e 

comunidade; Reconhecer as dificuldades e necessidades de cada 



colaborador;Definir objetivos e fornecer feedbacks e fazer com que as 

recompensas sejam percebidas como justas: vincular as recompensas às 

experiências, habilidades, responsabilidades e esforços apresentados pelos 

colaboradores. 

6- RESULTADOS  

De acordo com a Pesquisa dos Executivos, realizada pelo Catho Online com 

mais de 46 mil respondentes, os fatores que mais motivam os profissionais em 

suas carreiras (em uma escala de 0 a 10) são o bom relacionamento com as 

pessoas do trabalho, reconhecimento como bom profissional e fazer o que 

gosta.  

 

 

Figura 1: Fatores que mais motivam na carreira.  

Fonte: https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/noticias/como-as-empresas-

devem-motivar-os-profissionais 



Satisfação com a qualidade de vida no trabalho por região  

Nos últimos anos, o mercado de trabalho competitivo e com menos vagas gera 

acúmulo de funções e rotina com longas jornadas, algumas vezes, iniciadas 

nos smartphones, antes de chegarem às empresas. Esse comportamento, que 

tem reflexos na qualidade de vida e no bem-estar dos funcionários, foi tema de 

uma pesquisa do Love Mondays, maior comunidade de carreiras no qual os 

colaboradores avaliam as empresas em que trabalham. Foram coletados dados 

de mais de 150 mil profissionais entre junho de 2013 e 2016, que apontam os 

cargos, regiões e cidades onde a insatisfação é maior. Entre os cargos com o 

maior número de profissionais insatisfeitos estão o de agentes (36%), seguido 

por funcionários da área comercial (34%), professores (34%), auxiliares (34%) 

e gerentes (31%). A região Nordeste aparece em primeiro lugar como local 

onde os funcionários estão insatisfeitos, com 32%; seguida por Sudeste (30%), 

Centro-Oeste (29%), Norte (29%) e Sul (26%). 

 

 

Insatisfação por Região 

 

 

Total de avaliações sobre 

qualidade de vida no 

trabalho 

% de profissionais 

insatisfeitos ou muito 

insatisfeitos com a 

qualidade de vida no 

trabalho 

Nordeste  12.846 32% 

Sudeste  100.893 30% 

Centro-Oeste 5.037 29% 

Norte 3.421 29% 

Sul 24.450 26% 

 

 

 

 

 



7- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho evidenciou a importância da liderança e motivação no 

ambiente corporativo assim como ofereceu subsídios comprovando que a 

qualidade de vida impulsiona a produtividade. Uma vez que sendo atendidas as 

necessidades dos colaboradores, os mesmos maximizarão suas 

potencialidades, fazendo com que a organização alcance suas metas.  

As diversas possibilidades expostas para contribuir a uma qualidade de vida 

organizacional e motivação, faz com que líderes percebam as oportunidades 

de praticar aspectos vitais para a promoção da qualidade de vida e liderança 

motivadora.  

Esses aspectos relevantes contribuem para um clima organizacional que 

proporciona satisfação aos membros colaboradores e que influência em seus 

valores e comportamento. A junção desta combinação guia as atitudes, 

disposição, vontade e comprometimento dos indivíduos com suas atividades.  

O colaborador que se encontra em condições saudáveis de trabalho, participa 

do processo produtivo de forma qualitativa e consequentemente quantitativa. 

Por outro lado, se a junção de valores e comportamentos não for compatível 

com o clima organizacional, haverá queda na qualidade e no nível produtivo, 

uma vez que essa junção é baixa no trabalhador que está esgotado, doente e 

desmotivado por consequência de fatores organizacionais.  

Para diminuir esses riscos, os líderes e os processos da empresa, devem levar 

em consideração as necessidades humanas oriundas da Teoria de Maslow, 

somente assim, entenderão como realmente desenvolve-se a motivação 

humana e como fazer com que haja um crescimento pessoal e profissional de 

maneira contínua.  

Torna-se evidente a importância da qualidade de vida dos colaboradores, o 

quão vital torna-se uma liderança motivacional individual e de grupo, assim 

como a satisfação, contribui para índices elevados de produtividade. Ambas 

asserções norteiam toda a organização que busca junto ao lucro, a valorização 

do capital humano. 
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