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RESUMO 

 Essa pesquisa tem como objetivo identificar qual é a real percepção dos 
colaboradores em relação aos fatores motivacionais oferecidos pelas empresas, com ênfase 
nos fatores: salário e reconhecimento. Esse tema torna-se relevante devido à identificação 
de que a falta de motivação nas organizações pode causar: ansiedade, nervosismo, 
improdutividade e pouco rendimento no trabalho. Desta forma, a motivação é de grande 
valia às organizações que buscam o bem estar de seus colaboradores, e percebem o salário e 
o reconhecimento como meios de se alcançar a satisfação de seus funcionários e 
consequentemente performances cada vez melhores. Mediante ao tema, foram traçados os 
seguintes objetivos: verificar a real importância do salário e reconhecimento na vida dos 
funcionários das empresas, apresentar no ponto de vista dos funcionários, possíveis motivos 
que levam ter melhor desempenho. Essa é uma pesquisa bibliográfica e quantitativa na qual 
aborda o método científico que utiliza diferentes técnicas estatísticas para quantificar 
opiniões e informações para um determinado estudo. Foi realizado uma pesquisa de campo 
com os alunos dos cursos superiores do centro universitário adventista de São Paulo UNASP 
– Campus Hortolândia. Os resultados da pesquisa apontam que no ponto de vista dos 
entrevistados, o salário e o reconhecimento são fatores capazes de gerar motivação no 
ambiente de trabalho, e meios fundamentais para manter os colaboradores inteiramente 
comprometidos com os objetivos da empresa. É necessário evidenciar que ao questionar os 
alunos diretamente sobre o que mais os motivam, os resultados obtidos indicaram o salário 
com um grau de satisfação maior. Com base em pesquisas realizadas e teorias estudadas, 
verificou-se que o salário esta relacionado ao desejo de manter as necessidades básicas e de 
segurança devidamente saciadas, apresentando no ponto de vista dos entrevistados, maior 
relevância numérica no quesito motivação, sendo pouco oferecido pelas empresas. O 
reconhecimento indicou que as organizações já fornecem, porém na percepção dos alunos, 
segue em segundo plano como fator motivacional. 
 
 
Palavras chave: Motivação; Percepção; Trabalho; Salário; Reconhecimento. 

 

ABSTRACT 

             This research aims to identify the motivational potential for attending to motivational 
factors, with emphasis on the following factors: salary and recognition. The theme becomes 
relevant due to the identification of a lack of motivation in the associations with the 
mechanisms: anxiety, nervousness, unproductiveness and little income at work. In this way, 
motivation is of great value to organizations that seek the welfare of their employees, and 
perceive the salary and recognition as a means to perform a function of their employees and 
consequently better performances. Meditation the theme, were traumatables the following 
objectives: to verify the real importance of the salary and recognition the life of employees, 
in present the job of prorrogators, bring events to bring the performance of. This article is a 
bibliographical and quantitative research that addresses the method of knowledge that uses 
the different techniques to quantify opinions and information for a given study. UNASP - 
Hortolândia Campus was a field research with the superiors of the Adventist university 
center of São Paulo. The research results point to the interviewees' point of view, the effort 
and recognition are the ability to generate the work environment, and the means for clients 



to strive for the company's goals. It is necessary to show that the questionnaires are applied 
on what is more motivating, the results obtained indicate that the degree of satisfaction is 
greater. Based on the researches and theories studied, it was verified that the degree of 
satisfaction in keeping better than the number of consultations, higher numerical 
specification, the better. The recognition indicated that organizations are already promoting, 
by a perception of the students, follow in the background as motivational. 
 
 
Keywords: Motivation; Perception; Work; Salary; Rrecognition. 
 

 1 INTRODUÇÃO 

A palavra motivação vem do latim “MOTIVUS” que significa movimento ou mover-se 

isto é, quem motiva alguém, provoca nela um novo ânimo, e então essa pessoa é 

impulsionada ter novos sonhos e avanços contínuos (MAXIMIANO, 2006). 

Com a crescente complexidade existente nas organizações atuais e as variadas 

demandas e competitividade no mundo dos negócios, ficou mais evidente a necessidade de 

valorizar os funcionários e criar meios favoráveis para maximizar o desempenho e a 

satisfação no trabalho (PASCHOAL E TAMAYO, 2003). 

Suelyn et al (2016) Conceitua que quando os fatores motivacionais são trabalhados 

dentro das organizações, resultam em colaboradores que realizam suas funções com mais 

prazer, empenho e eficiência. De um modo geral o que motiva as pessoas no ambiente em 

que trabalham é o reconhecimento, respeito, ser notado em quanto ser humano e 

profissional; entre outras. A motivação de um indivíduo muda de acordo com a fase de sua 

vida, assim como mudam seus desejos e objetivos. Só é possível descobrir o que motiva as 

pessoas, quando cada uma possui um bom conhecimento sobre elas mesmas. 

A força motivacional é definida como um comportamento que é ativado através de 

uma perspectiva do individuo que se concretiza. E em razão disso, as pessoas buscam ativar 

comportamentos que maximizam suas recompensas pessoais em longo prazo (CERTO, 2003) 

De acordo com Certo et al (2003) o comportamento do colaborador em relação ao 

desempenho e satisfação, esta relacionado ao desejo e o valor das recompensas, ou seja, se 

a percepção dele for boa em relação a recompensa, a força motivacional dele pode 

aumentar ou não. 



Para Herzberg (1968) existem dois tipos de fatores motivacionais: intrínsecos que são 

impulsos internos, isto é, parte da própria pessoa a vontade de conquistar algo novo e ir em 

busca disso. E os extrínsecos que são fatores motivados por terceiros com o uso de 

recompensas ou punições. Nesse caso esse “movimento” não ocorreria se alguém não o 

provocasse. 

            O salário e o reconhecimento podem ser excelentes motivadores, se usados como 

ferramenta da gestão estratégica voltada para resultados. 

 Há duas teorias que são essencialmente ligadas ao meio de motivação dos indivíduos, 

que são elas: "Hierarquia das Necessidades", de Maslow, e os "Fatores de Higiene-

Motivação", de Herzberg. Associando as teorias a questão do salário e reconhecimento 

como fatores de motivação, o estudo apresentará quais estão diretamente ligados a 

satisfação das necessidades humanas. 

 O presente trabalho tem a finalidade de evidenciar os componentes essenciais da 

motivação e os fatores que as promovem, direcionando o foco do estudo para o salário e 

reconhecimento, relacionando com as percepções dos alunos que estão atualmente 

trabalhando, bem como analisar através da literatura científica as possibilidades que possam 

oferecer melhorias no ambiente de trabalho e no desempenho organizacional. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 Qual a percepção dos alunos em relação aos fatores motivacionais: salário e 

reconhecimento? Ambos são eficazes e correspondem ao mesmo grau de satisfação e 

desempenho? 

 

1.2 Objetivo  

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar a percepção dos alunos em relação aos fatores de motivação salário e 

reconhecimento, que as empresas oferecem, a partir de resultados obtidos por uma 

pesquisa realizada em campo. Verificar no geral suas respectivas eficácias, reconhecendo 

seus pontos de vista. 



1.2.2 Objetivo Específico 

• Verificar a real importância do salário e reconhecimento na vida dos funcionários das 

empresas.  

• Apresentar no ponto de vista dos funcionários, possíveis motivos que levam ter 

melhor desempenho; 

1.2 Justificativa/relevância do estudo 

A falta da motivação nas organizações ocorre cada vez mais com maior frequência, 

resultando em ansiedade, nervosismo e falta de rendimento no trabalho. 

 Quando os fatores motivacionais são trabalhados dentro das organizações, resultam 

em colaboradores que realizam suas funções com mais prazer, empenho e eficiência. 

E em razão disso, entende-se que o tema proposto tem grande relevância para as 

organizações que buscam o bem estar de seus colaboradores, e que procuram reconhecer se 

existe uma conexão entre os fatores: salário, reconhecimento e a satisfação e melhor 

desempenho. 

2 REVISÃO TEÓRICA 
 

2.1 MOTIVAÇÃO 

A motivação pode ser estabelecida como um conjunto de fatores que aponta a 

conduta do individuo, além de ser o centro de muitas discussões, por exemplo: na vida 

religiosa, na educação, na crença e principalmente nas empresas, quando se trata de 

adquirir maior rendimento dos colaboradores que formam o quadro de uma organização 

(BRAGA, 2005). 

Na opinião de Vieira (2002), a literatura constantemente demonstra que existe certo 

receio em relação às razões que levam as pessoas a ter determinados comportamentos e 

atitudes. Entretanto, esse fator que conduz os funcionários está diretamente ligado a uma 

hierarquia de necessidades de como executar funções, serem reconhecidos, entre outros. 

Segundo Schmidt (1993), os estudos demonstram que a falta da motivação nas 

organizações acontece com maior frequência, resultando em ansiedade, nervosismo e falta 

de rendimento no trabalho. 



Chiavenato (2009), evidência que para cada pessoa tem algo que a motiva, 

decorrendo de uma necessidade que varia de pessoa para pessoa, partindo o estado de 

equilíbrio, e consequentemente causando uma tensão, insatisfação, desconforto e 

desequilíbrio, resultando em um comportamento de escape que se for bem sucedido, o 

indivíduo associa a satisfação e necessidade, voltando ao seu estado de equilíbrio normal.   

      Todavia, a motivação é algo suscetível a variações, dependendo da situação do 

indivíduo. O que pode ser estável hoje, amanhã pode ter efeito oposto. Além de impor o 

fazer (BRAGA, 2005) 

No ponto de vista de Maximiano (2012), a motivação é a conexão de causa e efeito, 

porque a pessoa pode ser motivada por fatores internos tanto quanto externos, longe de 

serem definidas como entusiasmos ou disposição elevada, mas sim que por trás de todo 

comportamento, existe uma causa. 

Figura 1 Processo de motivação básica 

 

Fonte: Maslow, 2000. 

  Para Chiavenato (2004) a motivação é algo pessoal, que vem de dentro da pessoa e 

cada uma tem algo que a influência a buscar fatores para se motivar no dia-a-dia, tanto 

profissionalmente quanto pessoalmente. Hoje as organizações preocupam-se com o fator 

motivação dos funcionários, devido os mesmos serem o diferencial da empresa. Não se 



imagina uma empresa sem capital intelectual, mesmo que atualmente, a tecnologia venha 

dominando, em partes, os processos organizacionais.  

  Todas as pessoas têm necessidades, cada uma delas com peculiaridades e 

intensidades distintas. Isso faz com que elas sempre estejam tentando satisfazer essas 

necessidades. A motivação e a força motriz que alavanca as pessoas a buscarem a satisfação. 

Enquanto perdura a situação, perdura a motivação. Ao satisfazer a necessidade, acaba a 

motivação (MARRAS, 2009). 

 As empresas são compostas por pessoas que possuem um hábito individual, mas que 

quando trabalham juntos fazem com que as organizações realizem seus propósitos coletivos. 

No início do século XX as pessoas eram consideradas como recursos e tratadas na 

organização, como máquinas. Hoje os líderes têm consciência que as pessoas constituem o 

principal ativo da organização, por isso é necessário que as organizações estejam atentas aos 

seus colaboradores (ALMEIDA E FEITOZA, 2013). 

 O capital humano é o bem mais oportuno de uma empresa, pois é ele quem fornece 

o conhecimento e o lucro, ele é a base e sem a base não há estrutura. Neste sentido, faz 

necessário manter ou desenvolver nas pessoas o sentimento de motivação a fim de que elas 

possam cada vez mais exercer suas atividades e manter um bom padrão de desempenho no 

ambiente organizacional. (MILKOVICH, 2000) 

           

2.3 TEORIA - HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW 

 De acordo com Chiavenato (2003) a teoria de Maslow, organiza em forma de 

pirâmide as necessidades humanas e lista de acordo com sua prioridade. As necessidades 

fisiológicas e de sobrevivência são as bases da pirâmide, seguida por necessidades de 

segurança no qual estão ligadas a estabilidade e razões sociais. Os dois primeiros estágios 

são chamados de necessidades primárias. Maslow explica que só depois de satisfeitas tais 

necessidades, será possível avançar os níveis da pirâmide, que são: necessidades sociais, 

necessidades de estima e o por último as necessidades de autorrealização. 

 

 

 

 

 



Figura 2 Teoria das necessidades 

NECESSIDADES CARACTERISTICAS ASPECTOS 

FISIOLÓGICAS água, alimentação, respirar, sexo e descanso. 
Quando satisfeitas as necessidades iniciais 

o indivíduo passa a ter a próxima 
necessidade da pirâmide. 

SEGURANÇA 
Busca por estabilidade tanto nas áreas 

emocionais e profissionais. 
Nessa fase o indivíduo busca também 

manter sua proteção contra danos físicos. 

SOCIAIS 
Ânsia por amar e ser amado, necessidades 

por fazer amizades 

São necessidades de manter relações 
humanas com harmonia: sentir-se parte 

de um grupo. 

ESTIMA 

Responsabilidade pelos resultados, 
reconhecimento por todos, promoções ao 

longo da carreira, feedback 

São divididos em duas fases fatores 
internos: que busca respeito por si 

mesmo, autonomia e realização. Fatores 
externos: reconhecimento e 

consideração. 

AUTOREALIZAÇÃO 

Conquistas e aumento de potencial próprio. 
Nessa fase o lado mais humano também se 

destaca, pois, ânsia pela busca do bem 
comum, isto é, tem prazer em ajudar as 

outras pessoas. 

Fase em que muitos indivíduos não 
chegam pois ficam presos em alguma 

outra necessidade anterior. 

Fonte: Robbins, 2002. 

 

    A teoria de dois fatores formulada por Herzberg 

            Para Biar (2002), a teoria denominada de dois fatores teve início após a pesquisa e 

análise do ponto de vista que diz que o homem tem dois grupos distintos de necessidades: 

no primeiro as ações têm caráter instintivo como as dos animais, que pretendem impedir 

dor e o mal estar de um modo geral, no segundo; condutas são estabelecidas com apoio no 

anseio de crescer enquanto ser humano. 

             Segundo Lobos (1975), fatores motivacionais intrínsecos (que geram motivação); são 

fatores que estão sobre domínio do indivíduo e estão relacionados com os sentimentos de 

crescimento individual, reconhecimento profissional e autorrealização. Já o outro são fatores 

de manutenção também chamado de fatores higiênicos" extrínsecos (funcionam como 

agentes de insatisfação no trabalho) são fatores dirigidos e determinados pela instituição e 

estão fora do controle das pessoas. 

             Contudo Herzberg (1966) estudou a motivação sobre uma óptica diferente, indo na 

contramão de pesquisas apresentadas até então. Surgiu com o que ele chamou de higiene. 

Em analogia, higiene é o conjunto de hábitos que conduzem ao bem-estar e saúde, isto é, 



previnem, mas não curam doenças, no trabalho da mesma maneira a mudança e 

aperfeiçoamento de determinadas ações não levam necessariamente a maiores níveis de 

satisfação, mas a falta dessas condições aumenta a insatisfação. 

             Ainda na opinião de Biar (2002) os fatores higiênicos são excessivamente restritos na 

capacidade de provocar mudanças no comportamento. A expressão higiene traz a reflexão 

no sentido preventivo, ou seja para impedir a insatisfação.  

           Para motivar as pessoas Herzberg recomenda a realização, ao reconhecimento, ao 

próprio trabalho, a responsabilidade e ao crescimento. Quando isso ocorre segundo ele, as 

pessoas são interiormente recompensadas. E isso, chamamos de motivação.  

 

Figura 3 Teoria dos dois fatores motivacionais 

Fatores que levam a insatisfação Fatores que levam a satisfação 

Política da empresa Crescimento 

Condições do ambiente de trabalho Desenvolvimento 

Relacionamento com os outros 
funcionários 

Responsabilidade 

Segurança Reconhecimento 

Salário Realização 

Fonte: Hampton, 1992. 

2.4 SALÁRIO COMO UM FATOR MOTIVACIONAL 

 De acordo com Espinola (2013), ao estudar o ciclo motivacional, podemos observar 

que todo ser humano tem um equilíbrio interno, que de acordo com um estímulo ou 

incentivo faz surgir uma necessidade, que resulta em um rompimento de equilíbrio e gera 

uma descarga de tensão e um comportamento ou ação. 

 Na opinião de Ácassia (2015), o salário pode ser considerado fator motivador direta 

ou indiretamente. Se examinado á parte, ele pode sim servir e atender desejos e 

expectativas dos colaboradores, fazendo com que façam de forma eficaz e produtiva suas 



tarefas e atendam às necessidades das organizações. O salário é composto por benefícios, 

como por exemplo, remunerações, adicional noturno, hora extra entre outros. 

 Sorio (2006) conceitua que motivar é tudo aquilo que impulsiona uma pessoa 

a agir de uma determinada forma. As pessoas desejam dinheiro porque o mesmo lhe 

permite não só satisfação de necessidades, mas também plenas condições para satisfazer 

suas necessidades. 

 Nas palavras de Amaral e Amorim (2016), o individuo no meio organizacional, fica 

satisfeito até certo ponto, mas quando o mesmo analisa que não está sendo valorizado, e 

que o seu salário não está atendendo às suas necessidades no geral, ele passa a se 

desmotivar, se sentir triste, sem valor e iniciativas. Por essa razão, a remuneração ou o 

conjunto desse fator, influencia diretamente no grau de convívio e participação na 

organização. 

 Chiavenato (2004) alega que existe a remuneração total que está dividida em três 

componentes: 

- Remuneração básica: Inclui o salário mensal ou salário por hora. 

- Incentivos salariais: Incluem bônus e participação nos resultados entre outros. 

- Benefícios: Incluem o seguro de vida e saúde e as refeições subsidiadas entre outros. 

 Todos esses elementos resultam em uma remuneração total satisfatória. O 

funcionário pode ter de 1 a 3 componentes, como se fosse um gráfico crescente, por 

exemplo: em apenas 1 componente os funcionários ficam 30% satisfeitos, com dois 

componentes 60% e com 3 eles ficam totalmente satisfeitos (CHIAVENATO, 2004).  

 Na opinião de Dubrin (2003, p.156), os incentivos financeiros são mais eficazes 

quando estão unidos ao bom desempenho. A junção do pagamento com o desempenho 

normalmente motiva os funcionários a trabalharem mais e melhor porque age como um 

reforço. 

 Sorio (2006) elege duas teorias que segundo ele são essenciais para entendermos o 

mecanismo de motivação do ser humano, que são elas: a Hierarquia das Necessidades, de 

Maslow, e os “Fatores de Higiene-Motivação” de Herzberg. 

 Entretanto, ao analisar uma semelhança entre as teorias de Maslow e Herzberg em 

relação a motivação, o salário não é crucial, mas auxilia de forma significante, isto é, o 

salário está intrínseco á satisfação das necessidades humanas. 



 Na visão de Dubrin (2003), um tema importante retratado por Jeffrey Pfeffer, nascido 

em 23 de julho de 1946, teórico de negócios e professor de comportamento organizacional, 

esclarece que as pessoas realmente trabalham por dinheiro, e mais ainda para dar um 

sentindo as suas vidas. Conceitua também, que os indivíduos que trabalham esperam 

receber pelo trabalho que desenvolveram, não só a recompensa financeira, mas também o 

reconhecimento. A combinação ideal é a de um trabalho que remunere bem e seja ao 

mesmo tempo estimulante. 

 

2.5 RECONHECIMENTO PROFISSIONAL COMO UM FATOR MOTIVACIONAL 

 De acordo com Braga (2005), o reconhecimento já é um gesto poderoso se feito 

individualmente, em público ele reforça ainda mais o desejo e satisfação do empregado na 

busca pelo sucesso. Quando um superior reconhece os feitos de seus empregados está 

dizendo entre outras coisas que ele merece a atenção e respeito de todos. 

 Conforme Siqueira e Gomide (2004), no ambiente organizacional um dos elementos 

mais relevantes na relação indivíduo e trabalho é o reconhecimento, esse fator está 

diretamente ligado a perspectiva do empregado em receber recompensas pelo esforço 

prestado a organização. O reconhecimento é ainda importante na construção da identidade 

e característica profissional de cada indivíduo, para que resulte em saúde e bem estar no 

trabalho. 

 Em relação ao reconhecimento no trabalho, pode ser constatada uma semelhança na 

linguagem cotidiana da gestão de pessoas. O reconhecimento é frequentemente 

reconhecido como elemento-chave da relação do sujeito com o trabalho e organização, com 

implicações diretas nos processos motivacionais e nas percepções de valorização do 

trabalhador e de justiça. (SIQUEIRA E GOMIDE, 2004). 

 Muitos profissionais se satisfazem com os benefícios financeiros, já outros buscam 

mais reconhecimento da empresa. A medida que em muitas empresas pagar salário é uma 

obrigação, a grande maioria não sabe como oferecer reconhecimento profissional aos seus 

colaboradores e isso é preocupante, já que esse retorno é um dos mais buscados por 

talentos (MARQUES, 2016). 

  É normal que as pessoas busquem por autoestima, reconhecimento e respeito em 

todos os setores da vida. Quando a empresa se preocupa em oferecer reconhecimento 



profissional, manifesta a sua gratidão e valorização pelas pessoas que garantem o seu 

funcionamento. Conceitua também que esse reconhecimento pode ser percebido por meio 

de menções publicas do gestor às qualidades e habilidades do profissional, e até mesmo 

inclui o aumento de salário ou melhoria dos benefícios (MARQUES, 2016). 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 Apresentação da instituição e sujeitos a ser estudados 

 A instituição que foi aplicado o estudo é o Centro Universitário Adventista de São 

Paulo em Hortolândia (Unasp). A organização atende centenas de alunos desde a educação 

básica até o ensino superior.  

 Os alvos são os alunos do ensino superior, matriculados nos cursos de Administração 

de Empresas e Ciências Contábeis. 

  

3.2 Instrumentos e procedimentos 

 A presente pesquisa inicia por uma revisão bibliográfica, buscando identificar os 

principais debates e conceitos relativos a questão de motivação, salário e reconhecimento 

na percepção dos colaboradores, a partir de referências teóricas publicadas em livros, sites, 

revistas cientificas. Auxilia também, na definição de objetivos e levantamento de 

informações sobre o assunto objeto de estudo. 

“A citação das principais conclusões a que outros autores chegaram 

permite salientar a contribuição da pesquisa realizada, demonstrar 

contradições ou reafirmar comportamentos e atitudes. Tanto a 

confirmação, em dada comunidade, de resultados obtidos em outra 

sociedade quanto a enumeração das discrepâncias são de grande 

importância” (LAKATOS E MARCONI, 2003). 

 Foi realizado também, uma pesquisa de campo quantitativa com base na teoria, a fim 

de verificar como o conceito estudado se aplica na vida real dos alunos do ensino superior 

da instituição Unasp que estejam atualmente empregados em empresas da região. 

“Portanto, a pesquisa quantitativa se realiza na busca de resultados 

precisos, exatos, comprovados através de medidas de variáveis 

preestabelecidas, na qual se procura verificar e explicar sua influência 

sobre outras variáveis, através de analise de frequência de 



incidências e correlações estatísticas. Os resultados são obtidos e 

comprovados pelo número de vezes em que o fenômeno ocorre ou 

com a exatidão em que ocorre.” (MICHEL, 2009). 

 Utilizando-se de um questionário com perguntas fechadas, apresentados em forma 

de gráficos elaborados na planilha Excel, seguidos de comentários. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

4.1 Análise do perfil dos respondentes  

 De acordo com a pesquisa realizada na faculdade de Hortolândia Unasp, foi possível 

observar que a maioria dos respondentes é do sexo feminino, com 54%, enquanto os 

homens representam 46% do total. Quanto à faixa etária, a maioria dos alunos, 61 % tem 

entre 18 e 25 anos, 35% entre 26 e 35 anos, 4% entre 36 e 45 anos. Nenhum aluno com mais 

de 46 anos respondeu a pesquisa.  A maioria dos respondentes são do curso de 

administração com 77% e o restante com 23% do curso de ciências contábeis. Em relação ao 

vinculo empregatício, observou-se que 92% estão atualmente trabalhando, e 8% 

desempregados. 

  

4.2 Nível de satisfação no trabalho de acordo com cada dimensão 
 

a) Satisfação com o relacionamento entre os colegas de trabalho e gestor 

 Conforme o gráfico 1, na dimensão da satisfação dos alunos empregados com seus 

colegas de trabalho, de modo geral estão 43% satisfeitos no trabalho em equipe, 41% nas 

críticas atendidas em relação melhoria na execução do trabalho e 38% no relacionamento 

adequado entre o gestor e a equipe. Em seguida, a não ser a questão com 38% de total 

satisfação em relação ao relacionamento entre o gestor e a equipe, observou-se que o 

restante dos alunos apesar do índice de satisfação entre os colegas ser alto, verificou-se que 

existem alunos indiferentes ou insatisfeitos com o relacionamento entre colegas e gestores 

de trabalho, questões estas que pontuam as empresas com dificuldades em manter seus 

funcionários motivados. Deve haver assim, uma redefinição na gestão, feedbacks, além de 

projetos que incentivem a relação interpessoal e a colaboração nas tarefas, a fim de facilitar 

o fluxo de trabalho, melhorando consequentemente a relação entre os colaboradores. 



Suelyn et al (2016), conceituam que de um modo geral o que motiva as pessoas no 

ambiente em que trabalham é o reconhecimento, respeito, ser notado enquanto ser 

humano e profissional, relacionamento entre outras. 

 

 

 
 

         

          

   

 

      

          

          

          

   

 

      

          

          
          

              Gráfico 1 – Satisfação com o relacionamento entre os colegas de trabalho e gestor 

Fonte: Pesquisa realizada no mês de fevereiro de 2018. 

b) Satisfação com o reconhecimento 

 O gráfico a seguir, apresentou uma grande satisfação por parte dos alunos em 

relação ao reconhecimento no ambiente de trabalho. Dos dados obtidos, 79% acreditam que 

desenvolvem suas responsabilidades de trabalho com maior eficiência se recebe 

reconhecimento em função dos seus esforços. 62% obtém oportunidade de crescimento 

pessoal e profissional, 64% concordam que a empresa reconhece os bons funcionários, 62% 

concordam que o não reconhecimento gera rotatividade e 50% se sentem reconhecidos 

pelos seus superiores pelo trabalho que executam. Já em relação à indiferença e a pouca 

satisfação, podemos verificar que o restante dos alunos considera que não há o fator 

reconhecimento por parte de seus superiores ou não interfere na eficácia de seu trabalho.  

Sendo assim, a organização deve rever suas técnicas motivacionais. O reconhecimento pode 

ser percebido por meio de menções publicas do gestor às qualidades e habilidades do 

profissional, e até mesmo inclui o aumento de salário ou melhoria dos benefícios. 

    

 

 

 



 

 

 
 

         

          

          

   

 

      

          

          

          

    

 

     

          

    

 

     

          

          

    

 

     

          

          

          

           

Gráfico 2 – Satisfação com o reconhecimento entre os colaboradores e a empresa 

Fonte: Pesquisa realizada no mês de fevereiro de 2018. 

   

c) Satisfação com o salário 

 Na pesquisa, ao questionar os alunos sobre a satisfação com o salário, pode-se 

obervar que 63% dos alunos relacionam o incentivo e estímulo no trabalho em função do 

salário compatível com suas necessidades básicas e as de suas famílias. Observa-se que 57% 

pressupõem que se fossem promovidos ou se ganhassem um aumento, desempenhariam 

suas funções de uma melhor forma. Verificou-se que 50% estavam satisfeitos com o salário 

em comparação com os seus esforços de trabalho, e notou-se que 45% estão satisfeitos com 

a quantia em dinheiro que recebem da empresa no final do mês, e 50% satisfeitos em 

comparação com a capacidade profissional.  

 Em alguns pontos, houve uma média em relação à satisfação e insatisfação quanto ao 

assunto salário. Cabe à empresa entender que o salário é como função agregada de 

motivação e deve utiliza-lo como um instrumento a mais na compatibilização dos objetivos 

organizacionais e pessoais. As empresas devem reconhecer os talentos da empresa 

oferecendo aumentos, benefícios, hora extras, promoções etc. 

  



 

 

 
 

         

          

          

    

 

     

          

    

 

     

          

          

          

    

 

     

          

   

 

      

          

          

          

          

          Gráfico 3 – Satisfação com o salário 

Fonte: Pesquisa realizada no mês de fevereiro de 2018. 

 

d) Fatores de motivação 

 Ao observar o gráfico 4, nota-se que 32% dos alunos questionados, priorizam o 

salário como fator que mais os motivam, seguidos de 27% de crescimento profissional, 15% 

de reconhecimento, 12% de estabilidade, 10% de auto realização, 2% Formação e 2% 

Outros. 

 Todas as pessoas têm necessidades, cada uma delas com peculiaridades e 

intensidades distintas. Isso faz com que elas sempre estejam tentando satisfazer essas 

necessidades. (MARRAS, 2009). 

 Na visão de Dubrin (2003), um tema importante retratado por Jeffrey Pfeffer, é 

aonde ela esclarece que as pessoas realmente trabalham por dinheiro, e mais ainda para dar 

um sentindo as suas vidas. Os indivíduos que trabalham esperam receber pelo trabalho que 

desenvolveram, não só a recompensa financeira, mas também o reconhecimento. A 

combinação ideal é a de um trabalho que remunere bem e seja ao mesmo tempo 

estimulante. 



  A motivação é a força motriz que alavanca as pessoas a buscarem a satisfação. 

Enquanto perdura a situação, perdura a motivação. Ao satisfazer a necessidade, acaba a 

motivação. (MARRAS, 2009). 

 
Gráfico 4 – Fatores de motivação 

Fonte: Pesquisa realizada no mês de fevereiro de 2018. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo objetivou analisar a real percepção dos colaboradores em relação 

aos fatores motivacionais apresentados pelas organizações.  Devido aos avanços e as 

mudanças cada vez mais frequentes da sociedade e da economia, o cenário ficou cada vez 

mais desafiador para as empresas, que tem compreendido que a cada dia mais, faz se 

necessário a implementação de estratégias de motivação a fim de garantir que seus 

colaboradores permaneçam inteiramente comprometidos com o sucesso da organização.  

           Após análise de dados verificou-se maior relevância numérica no que diz respeito a 

reconhecimento, sendo através de feedbacks e oportunidade de crescimento profissional.  

No ponto de vista dos alunos, as empresas por muitas vezes reconhecem os bons 

funcionários. Além de ser um fator capaz de gerar motivação essencial no ambiente 

organizacional, é em alguns casos, decisivo para permanência de muitos nas empresas. Uma 

das razões que podem contribuir para essa decisão, é que a geração atual é conhecida por 

não se prender e não acreditar que deva passar toda sua vida em uma só empresa.  

 Contudo, relacionando com a afirmação de Braga (2005) que o reconhecimento 

reforça ainda mais o desejo e a satisfação do empregado na busca pelo sucesso, e Siqueira e 



Gomide (2004) conceituam que esse fator está diretamente ligado a perspectiva do 

empregado em receber recompensas pelo esforço prestado a organização, conclui-se que o 

reconhecimento profissional é um elemento encorajador na trajetória do indivíduo dentro 

das organizações. 

          Todavia, as empresas que buscam incentivar seus funcionários através do 

reconhecimento, colaboram para gerar um ambiente mais produtivo, e dessa forma 

conseguem manter os colaboradores motivados e alinhados com os objetivos da empresa. 

            O salário também foi apontado como um fator capaz de gerar satisfação profissional, 

mesmo que pouco valorizado nas empresas. Essa afirmação referente a motivação está 

associada a razões pessoais, e não por uma troca fria de trabalho por salário, como por 

exemplo: segurança e estabilidade para suas famílias, capacidade, esforços e desempenho.  

 Conclui-se que de acordo com os dados obtidos e os conceitos de Sorio (2006) e na 

visão dos entrevistados atualmente empregados, o salário é um fator motivacional capaz de 

gerar melhor desempenho.  

            Durante o estudo, houve limitações referentes a fontes de pesquisa sobre salário 

como um fator motivacional e dificuldades na análise de resultados. 

Para um estudo preciso e eficaz, deve-se aplicar o questionário em empresas 

individualmente para o seu próprio proveito sobre os fatores apresentados. 

A presente pesquisa teve como objetivo evidenciar os dois fatores salário e 

reconhecimento em relação o grau de satisfação dos entrevistados. Ambos são eficazes e 

correspondem ao mesmo grau de satisfação, porém somente o reconhecimento é mais 

oferecido pelas empresas, e em relação ao salário, é o fator motivacional mais desejado 

porém menos valorizado pelas organizações.  
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