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RESUMO 

 
 

Este trabalho possui como objetivo geral identificar e analisar quais as 
características de motivação dos colaboradores de uma empresa de grande porte de 
assistência médica. Desse modo, possui como objetivos secundários a 
apresentação dos principais modelos teóricos de motivação; identificando os 
principais fatores motivacionais dos colaboradores da empresa. Para tanto, é 
fundamental abordar a motivação nas empresas nacionais, expondo sua 
importância, conceitos e características, bem como as principais teorias 
motivacionais que são identificadas no ambiente organizacional da empresa em 
questão como sendo a Teoria de Maslow, o modelo dos dois fatores de Herberg e o 
modelo existência, relacionamento e crescimento de Alderfer. Também são 
analisadas as principais forças motivacionais e as patologias existentes. A 
metodologia utilizada baseia-se em uma pesquisa bibliográfica, com pesquisa de 
campo e estudo de caso mediante análise exploratória e qualitativa. A pesquisa de 
campo foi feita em uma empresa do setor médico-hospitalar de médico hospitalar 
mediante a aplicação de um questionário estruturado com perguntas fechadas, 
constatando-se que os respondentes da amostra estão satisfeitos e motivados com 
as condições de trabalho promovidas pela empresa.  
 

Palavras-chave: Organização, Motivação, Gestão, Teorias Motivacionais.  
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INTRODUÇÃO  

 

A motivação envolve uma grande variedade de aspectos 

comportamentais. A diversidade de interesses percebida entre os indivíduos permite 

aceitar, de forma razoavelmente clara, que as pessoas não fazem as mesmas 

coisas pelas mesmas razões. É dentro dessa realidade que se encontra a mais 

importante fonte de informações a respeito desse fenômeno que mostra até 

aspectos paradoxais, ou seja, considera aspectos subjetivos.  

 

Dentro desse contexto, a gestão de pessoas se torna imprescindível, pois 

com lucros cada vez menores e com o mercado mais competitivo, as organizações 

precisam adequar-se a essa nova realidade vigente e isso ocorre a partir do seu 

capital intelectual.  

 

Diante do exposto, a problemática para esta pesquisa é: como as políticas 

adotadas pelo setor de recursos humanos da empresa em questão refletem na 

motivação e satisfação de seus funcionários?  

 

O estudo da motivação há muito tempo, busca entender as pessoas que 

trabalham. É por isso que nas últimas décadas acumulou-se um enorme acervo de 

teorias e postulados sobre o assunto. Essa abundância de pontos de vista originou 

um conjunto de diferentes enfoques, hipóteses, estudos e pesquisas acadêmicas.  

 

A monografia desenvolvida trata das principais causas e conseqüências do 

comportamento humano em meio a um ambiente das organizações. Por um lado, as 

empresas mostram-se preocupadas em atingir seus objetivos e resultados pré-

estabelecidos. Por outro, percebe-se que as pessoas buscam chegar à sua auto-

realização por meio da consecução de objetivos pessoais, sem que isso represente, 

necessariamente, uma orientação antagônica a aquela proposta pelas organizações 

das quais fazem parte. 



 

Mas, à medida que aumenta o número de pesquisas sobre o 

comportamento do ser humano e os fatores que os motiva, verifica-se uma 

complexidade maior, como se o processo tivesse iniciado novamente. Esse fato 

este, provavelmente, decorre das diferenças encontradas entre as pessoas que 

possuem necessidades, desejos e anseios distintos, ou seja, o homem não se deixa 

reger pelas leis das ciências exatas, não está submetido a padrões pré-

determinados.  

 

Com isso, ao longo do tempo, os estudiosos no assunto perceberam que 

a motivação é função de características individuais e que ninguém possui um 

modelo especial no qual se possa a todos enquadrar, pois as pessoas devem ser 

tratadas de forma individualizada, única.  

 

A maior parte das teorias motivacionais tem oferecido uma explicação 

bastante genérica a respeito do comportamento humano e por que diferentes 

pessoas se predispõem à busca de suas metas próprias e individuais. Com isso, 

muitas explicações teóricas trouxeram dificuldades à compreensão do ser humano. 

Os postulados básicos dessas teorias apresentavam-se como um conjunto abstrato 

de conceitos que visavam explicar o comportamento de todas as pessoas ao mesmo 

tempo, mas não conseguiam retratar ninguém em particular. Esses conceitos eram 

bem compreendidos, suas lógicas pareciam irrefutáveis à primeira vista, mas sua 

utilidade real estava comprometida.  

 

A metodologia utilizada baseia-se em uma pesquisa bibliográfica, com 

pesquisa de campo e estudo de caso mediante análise exploratória e qualitativa.  

 

Para este trabalho, o objetivo geral é identificar e analisar quais as 

características de motivação dos colaboradores de uma empresa de grande porte do 

setor de assistência médica fortalezense. Já os objetivos específicos são: a) 

apresentar os principais modelos teóricos de motivação; e, b) identificar os principais 

fatores motivacionais dos colaboradores de uma empresa de grande porte do setor 

de assistência médica fortalezense. 

 



Para alcançar os objetivos propostos, este trabalho possui três capítulos. 

O primeiro apresenta o contexto organizacional a partir das principais mudanças 

ocorridas desde a mudança do foco em processos para a valorização das pessoas. 

Em seguida, apresentam a motivação a partir de seus conceitos, características, 

principais metodologias e aplicação no contexto das empresas. Nas conclusões, 

expõem-se o alcance da proposta inicial deste trabalho, a confirmação ou refutação 

das hipóteses, principais achados e limitações, bem como sugestões para pesquisas 

futuras a fim de que esta possa ser aperfeiçoada. 



1. O CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

Atualmente, a globalização exige das pessoas constante 

aperfeiçoamento, uma vez que introduziu e disseminou novas tecnológicas com a 

microeletrônica, informática e da automação dos serviços, sendo facilmente 

verificada a substituição das pessoas por máquinas.  

 

A introdução da informática mudou completamente o cenário mundial, 

transformando o perfil das atividades, antes realizadas por pessoas para, 

atualmente, serem procedidas por simples programas de computadores que 

agilizam o pagamento em bancos, shoppings centers, bem como nos 

supermercados. 

 

Essa mudança configura-se na mudança da força produtiva, decorrência 

da globalização do capitalismo que forma a fábrica global, com modificações 

estruturais de ordem e poder que dinamizam a eletrônica e a informática, exigindo 

que o trabalhador se profissionalize adequando suas habilidades e competências às 

exigências mercadológicas atuais. Contribuindo com esta análise, Balsan (2001) 

afirma que as condições de trabalho influenciam, e muito, na vida pessoal dos 

trabalhadores. 

 

...Segundo, o jogo das forças econômicas e sociais, em escala mundial, influenciam em 

alguma medida o modo pelo qual se organiza o processo de trabalho e as condições 

materiais e espirituais de vida nas mais diversas localidades, nações e regiões (BALSAN, 

2001, p. 10).  

  

Para entender o desemprego que afeta os países em fase de 

desenvolvimento, como o Brasil, precisa-se estar atento ao contexto atual, pois é a 

partir de uma conjuntura de fatores como distribuição de renda, crescimento 

econômico, disparidade social e pouca escolaridade que se começa a compreender 

como ele se instala na sociedade brasileira.  



 

As novas tecnologias modificam algumas dimensões das relações das 

pessoas com o mundo, mudando sua percepção da realidade, bem como sua idéia 

de tempo e espaço. Com isso, constata-se que, antigamente, a ligação interurbana 

era cara e difícil de ser realizada, mas, nos dias atuais, o telefone móvel, ou celular, 

pode ser adquirido por menos de R$ 100,00 com preço de ligações inferior a R$ 

1,00 o minuto, dependendo da localidade. Essa é uma das formas que se verifica 

como a tecnologia das redes eletrônicas muda o conceito de tempo e espaço.  

 

Com essas mudanças, os novos trabalhadores recebem influências de 

padrões e valores culturais, sociais, políticos e econômicos, a partir do 

desenvolvimento da nova ordem mundial. Assim, pode-se verificar que essas 

pessoas podem desempenhar suas funções em qualquer lugar do mundo, bastando 

estar conectado à grande rede mundial de computadores, em um laptop portátil ou 

micro usual, bem como não exercer atividades simplesmente manuais, como no 

chão de fábrica, pois este tipo de serviço exigiria a presença física do trabalhador 

em seu local de trabalho.  

 

Com a inserção da Revolução Tecnológica, que cresceu bastante a partir 

do final de década de 80, surgiu a tecnologia de ponta, onde as máquinas são mais 

sofisticadas, tornando a comunicação mais fácil (mesmo a distância), precisando de 

menos mão-de-obra operacional e exigindo que o trabalhador fosse mais 

qualificado, com conhecimento mais profundo sobre essas novas ferramentas 

tecnológicas, tanto no aspecto prático como teórico.  

 

1.1 Perspectiva Histórica  

 

Com a introdução, cada vez maior, de recursos tecnológicos no trabalho e 

no cotidiano das pessoas, as informações são contraídas de forma acelerada, bem 

como as barreiras deixam de existir. O trabalho fica mais complexo e a sociedade da 

informação se globaliza, tornando mais difícil a formação da consciência social do 

trabalhador. 

 



De início, o trabalho foi considerado como força produtiva imprescindível 

à reprodução do capital, e, nos dias atuais, é realizada em escala mundial. Em 

decorrência da globalização do capitalismo, transição do fordismo ao toyotismo, 

ocorre a formação da fábrica global, a mudança nas estruturas de hierarquização do 

poder, amplamente dinamizado pela informática e eletrônica, exigindo do 

trabalhador mais aperfeiçoamento e especialização.  As condições de vida pessoal e 

do trabalho são determinadas pelos processos, relações e estruturas de dominação 

política e apropriação econômica.  

 

Essas mudanças econômicas e sociais influenciam a forma pela qual se 

organiza o método produtivo de trabalho e suas categorias materiais e espirituais de 

vida nas mais variadas nações, localidades e regiões.  

 

Nessa nova perspectiva, o trabalho possui dimensões e significados 

coletivos, deixando de ser local, e exigindo habilidades e competências dos 

profissionais que garantem sua empregabilidade em vários locais. Com isso, o 

mundo se transforma em uma fábrica global, decorrência da nova divisão 

internacional do trabalho, rompendo barreiras culturais e políticas de todas as 

variações.  

 

A atual divisão internacional do trabalho rompe fronteiras, bem como 

transforma o mundo em uma fábrica global, com novas dimensões culturais. Ocorre 

uma nova combinação dos fatores sociais, políticos, econômicos, bem como as 

várias formas de organização do trabalho e da vida que se estruturam de forma a 

contribuir com a racionalidade embutida na organização flexível da produção e do 

trabalho envolvendo a nova dimensão da divisão do trabalho.  

 

A esse respeito, Balsan (2001) afirma que as novas tecnologias 

interferem na linguagem, tornando populares modas, modos, comportamentos, 

necessidades e desejos, resultante da globalização dos costumes e da 

generalização do consumo de massa.  

 

Mas, os trabalhadores precisam adequar-se a estas novas tecnologias a 

fim de participarem, efetivamente, do mercado extremamente competitivo que se 



vive atualmente. Uma dessas causas é a diminuição do setor industrial, com o 

conseqüente incremento no setor de serviços, exigindo das pessoas maior 

profissionalização e competências ao desenvolverem suas atividades profissionais, 

a fim de evitar o desemprego estrutural cada vez maior.  

 

 

Colaborando com o tema, Balsan (2001, p. 12) afirma que: 

 

Essas mudanças que estão ocorrendo nos modos de produção, passam também pelo 

sistema educativo, ou seja, a educação formal responsável pela formação dos futuros 

profissionais, trabalhadores ou tele-trabalhadores tem sua participação como fundamental, 

visto que, ela repassa os conhecimentos e introduz novos paradigmas. 

 

A década de 1980 marca o início da massificação das inovações 

tecnológicas com a automação dos serviços de atendimento ao público, com uma 

nova reorganização do trabalho, com o desaparecimento de algumas funções 

braçais e o surgimento de outras. A introdução do sistema on-line determina maiores 

transformações no perfil da mão-de-obra, reduzindo-se ainda mais os serviços 

menos estratégicos e o número de funcionários das empresas (DELUIZ, 2001).  

 

No entanto, a introdução dessas novas tecnologias trouxe, inicialmente, 

alguns problemas, como os altos custos do equipamento, a falta de confiabilidade 

decorrente do distanciamento entre o oferecido e o executado. Verificou-se ainda a 

inexistência de uma visão do fabricante voltada às necessidades do comércio e falta 

de pessoas para auxiliar nessas mudanças, tanto no contexto interno das empresas, 

como no atendimento do cliente final.  

 

No Brasil, a entrada de novas tecnologias no mercado ocorreu de forma lenta, 

mas, mesmo assim, parece irreversível, pois permite agilizar o atendimento ao 

cliente, eliminando erros, bem como facilitando a troca de informações entre 



empresa e clientes. Ao analisar os principais fatores para o atraso na automação 

comercial brasileira, Deluiz (2001, p. 81) destaca:  

 

... o alto custo dos produtos fabricados no país, a falta de definição da codificação para que 

possa ser colocado em prática a leitura do código de barras e o baixo custo da mão-de-

obra, o que faz com que seja mais baixo contratar pessoal do que automatizar certas 

rotinas.  

 

Essas novas tecnologias trazem mudanças à organização do trabalho, tornando necessária uma reestruturação em termos 
de requisitos profissionais e educacionais, visando combater o desemprego estrutural que hoje assola o país.  

 

Segundo Nunes et al. (2005), esse desemprego é derivado de uma 

estreita relação entre os setores agrário e urbano, fazendo com que eles acabem 

não obtendo o sucesso desejado enquanto áreas geradoras de emprego 

estruturado, acarretando em uma extrema disparidade social. Concluindo essa 

análise, afirmam que o desemprego estrutural é conseqüência do capitalismo 

exacerbado que domina a economia mundial em busca de incremento nas margens 

de lucro, independente das implicações sociais que pode acarretar.  

 

Diante dessa perspectiva, os trabalhadores devem estar cientes que 

essas novas tecnologias trazem diversos efeitos sociais que os afetam diretamente, 

bem como à própria organização da qual fazem parte. Há repercussões na 

qualificação da força de trabalho, nos processos produtivos, bem como nas 

condições organizacionais e de saúde deles, ficando mais difícil manter a qualidade 

de vida em um ambiente com instabilidade nas políticas de ocupação, assim, 

afetando, conseqüentemente, a garantia de emprego.  

 

Dessa forma, essa nova estrutura é justificada pelo paradigma 

tecnológico e industrial que ocorre na acumulação flexível que começou a existir 

desde a década de 80 através do uso da força de trabalho multifuncional, ágil, dando 

consistência a este processo, quebrando com o padrão de Ford caracterizado pela 

sua especialidade, decorrência da linearidade do sistema que era vigente.  



 

Nessa nova estruturação surge uma força de trabalho mais flexível e 

polivalente, em que o trabalhador deve desempenhar suas funções de acordo com 

um processo pré-estabelecido, a fim de alcançar os objetivos e metas 

organizacionais, atingindo o tão desejado lucro e competitividade no setor em que 

atua. Assim, o funcionário especialista cede lugar ao trabalhador polivalente, capaz 

de exercer diversas atividades, mesmo diferentes, refletindo a necessidade de evitar 

o desemprego estrutural.  

 

A década de 1990 marca a introdução dos conceitos de comunicação 

corporativa e aumento da produtividade, em que a integração da comunicação e dos 

postos de trabalho são a nova tendência a nível mundial. Uma das principais 

implicações dessa fase é a reformulação da força de vendas que passa a cuidar do 

gerenciamento das informações de seus territórios, da propaganda, da promoção, 

da consultoria e de treinamentos que visam a fidelizar e encantar os clientes. 

 

1.2 Gestão Organizacional  

 

Ao longo dos tempos, vem-se alterando o funcionamento e evolução das 

organizações, dependendo, cada vez mais, da abordagem que se adota para 

compreender o ambiente organizacional no qual se insere. De acordo com o 

pretendido, pode-se ter uma visão sistêmica, sociológica, operacional, bem como do 

ambiente geral. 

 

Na visão sistêmica, a organização é representada como um todo, com 

seus recursos e o ambiente interno e externo, baseando-se na teoria geral de 

sistemas, sendo fundamentada em três premissas básicas, a saber: sistemas 

existem dentro dos próprios sistemas; esses sistemas são abertos e suas funções 

dependem de sua estrutura. Ou seja, as empresas estão inseridas dentro de outros 

princípios, no qual fazem parte de outro sistema maior ainda, onde as inter-relações 

entre esses fazem como eles se constituam como abertos, e suas funções estão 

associadas à sua estrutura, uma vez que são interdependentes.  

 



Já a perspectiva sociológica, baseada em Perrow (1981), destaca que as 

empresas influenciam no ambiente no qual estão inseridas, bem como são 

influenciadas por ele. Assim, pode ser considerada como um recurso e/ou ameaça, 

haja vista que existem os clientes, concorrentes e a própria economia do país onde 

atua, como fatores influenciadores, determinantes da demanda (CHIAVENATO, 

2002).  

 

Com relação à visão operacional, a mesma se baseia nos estudo de 

Thompson (1976), demonstrando que a organização era dividida nos níveis técnicos, 

institucional e administrativo. O institucional refere-se às fronteiras estabelecidas 

com o ambiente externo, introduzindo-se a concepção de sistema aberto, permitindo 

a explicação entre as influências que o meio ambiente exerce sobre a organização e 

vice-versa (CHIAVENATO, 2002).  

Nesse contexto, o ambiente externo é subdividido em dois: geral e 

ambiente tarefa específica. O primeiro contextualiza as condições políticas, 

tecnológicas e econômicas, onde a organização se insere, bem como é afetada. A 

organização deve também considerar o ambiente próximo ao interno, uma vez que 

ela é afetada pela evolução dos grupos componentes deste mesmo ambiente. A 

esse se denomina ambiente-tarefa, e seus componentes são: fornecedores, clientes, 

competidores e acionistas.  

 

Destaca-se que, somente na segunda fase da era industrial surgiram os 

modelos de gestão. Agrasso Neto e Abreu (2000) apud Danich (2003) ressaltam que 

foi a partir de 1903 que surgiram os primeiros estudos científicos dos métodos de 

gestão, sendo apresentados sob a forma de uma teoria. Assim, em decorrência da 

evolução das mudanças ambientais, estes modelos se aperfeiçoaram.  

 

Nessa linha, o modelo de gestão constitui-se de um conjunto de conceitos 

que buscam uma filosofia central, a qual permita que uma empresa operacionalize 

todas as suas tarefas, internas e externas. Mas, o modelo de gestão não possui 

sentido rigoroso, podendo ser substituído a partir da abordagem ou estilo de gestão 

ou da administração, além das teorias de administração ou escolas.  

 



É nesse sentido que é importante o conhecimento do processo evolutivo 

do pensamento administrativo, uma vez que a soma desses conhecimentos 

adquiridos permite a compreensão, bem como o aprimoramento da gestão 

empresarial.  

 

Diante do exposto e ciente que a área de recursos humanos passou por 

inúmeras mudanças ao longo dos anos, pode-se afirmar que os principais modelos 

que colaboraram com a consolidação da gestão de pessoas foi a administração 

científica de Taylor e Fayol, teoria clássica das relações humanas, teoria da 

Burocracia e teoria estruturalista, teoria comportamental ou behaviorista, Teoria 

Geral dos Sistemas e Teoria Contigencial. A esse respeito, destaca-se que a teoria 

de Taylor é unida a de Fayol a fim de complementá-la, logo, as mesmas serão 

abordadas na seqüência deste trabalho e de forma conjunta.   

 

A primeira das escolas administrativas é a de Taylor, também conhecida 

como Administração Científica, vigorando de 1890 a 1925, onde as idéias centrais 

são: economias, produção em série, subordinação funcional. A principal visão da 

organização era formal, focalizando no homem econômico. Mas, Taylor teve a ajuda 

de Fayol, com o qual desenvolveu essa teoria. Taylor tinha uma visão mais 

pessimista da natureza humana, onde considerava o operário como irresponsável e 

negligente. Assim, o operário não tinha capacidade para analisar o seu trabalho.  

 

Com a utilização da Administração Científica houve a repartição das 

responsabilidades na organização, a administração ficava com o planejamento; a 

supervisão dava assistência contínua ao empregado durante toda a produção, 

cumprindo simplesmente a execução de suas atividades.  

 

Desse modo, a natureza tecnológica é a base da Administração Científica, 

onde se julgava que o aumento da produção seria conseguido a partir do 

melhoramento das técnicas ou métodos utilizados pelos funcionários. Taylor 

considerava que as pessoas eram instrumentos, máquinas que eram manipulados 



por seus chefes, ou seja, as pessoas eram vistas como manipuláveis, onde não 

participavam como membros ativos do processo de produção.  

 

Desse modo, Taylor e Fayol subestimaram a natureza dos trabalhadores, 

uma vez que enfatizavam que a organização deveria possuir uma estrutura 

piramidal, hierarquizada, de modo formal.  

 

A esse respeito, Danich (2003) afirma que essa teoria administrativa tinha 

como objetivo o aumento da produtividade da organização por meio do incremento 

da eficiência operacional, mesmo que esta seja uma produção comportamental 

condicionante. O empregado executa sua tarefa sem poder opinar sobre a melhor 

forma de realizá-la. A Teoria Clássica considerava que o aumento da eficiência da 

organização era conseguido a partir da disposição dos órgãos que compõem a 

empresa, bem como suas inter-relações estruturais. Assim, ocorria a formação de 

uma empresa organizada e planejada enquanto a eficiência estava na gerência que 

devia ser divorciada das questões humanas. Desse modo, a adaptação à gerência 

era uma das principais exigências impostas aos trabalhadores.  

Na teoria em análise, a função do líder era estabelecer, bem como fazer 

cumprir os critérios de desempenho para atender às metas e objetivos da 

organização, com o líder centrando-se nas necessidades da empresa, e não de seus 

colaboradores.  

 

É a clássica visão do Homo economicus, isto é, do homem econômico, 

onde o funcionário é analisado como preguiçoso, indolente, avesso ao trabalho, 

sendo motivado apenas por incentivos financeiros e/ou materiais, isto é, pelo salário. 

Configura-se como a caracterização do homem a partir de um sistema fechado, 

mecânico e rígido. Tal abordagem considera apenas a empresa formal, 

desconsiderando os fatores informais, levando a uma barreira entre o ambiente 

externo e interno.  

 

Segundo essa concepção, o homem procura o trabalho apenas como a 

forma de ganhar a vida, através do recebimento do salário que o trabalho 

proporciona, sendo motivado exclusivamente pelo medo de passar necessidades, 



bem como pela busca do dinheiro para poder sobreviver. Tal concepção ainda via no 

trabalhador uma pessoa com suas limitações, mesquinha e preguiçosa, culpada pelo 

desperdício e vadiagem.  

 

A segunda teoria foi iniciada a partir da década de 1920, denominada 

Burocracia, a qual tem em Max Weber seu principal mentor, que defendia a 

padronização, definição da racionalidade burocrática, administração impessoal, 

responsabilidades do cargo bem definidas. Defendia a visão formal da organização, 

com o homem organizacional. Sobre esta teoria, Ferreira (2005, p. 15) afirma que 

nesse modelo: 

 

As empresas adotaram a estrutura organizacional burocrática, em que as 
decisões organizacionais eram centralizadas no topo hierárquico. A cultura 
era voltada para o passado e a conservação das tradições. As pessoas 
eram considerações de produção, juntamente com outros organizacionais 
como máquinas, equipamentos e capital. Nessa concepção, a área 
responsável pela administração da gestão de mão-de-obra era denominada 
de relações industriais. Atuava em posição intermediária e conciliadora 
entre a organização e as pessoas, com os objetivos de amenizar os 
conflitos trabalhistas. Os cargos eram desenhados de maneira fixa e 
definitiva para obter a máxima eficiência do trabalho aos quais os 
funcionários deveriam ajustar-se. 

 

Um dos principais motivos do surgimento desta teoria são as inúmeras 

críticas à Teoria das Relações Humanas, haja vista que a mesma era considerada 

ingênua, revelando a falta da consideração da organização sólida e abrangente que 

servisse de orientação às atividades do administrador.  

 

Essa nova teoria buscava inspiração no modelo burocrático estabelecido 

por Weber, no qual a Burocracia tem caráter formal, uma vez que sua atividade 

decorre de normas racionais, legais, escritas e exaustivas, definindo exatamente as 

relações de subordinação, onde todos sabiam exatamente suas atividades, de forma 

sistemática, visando os objetivos almejados.   

 

Danachi (2003) afirma que a Burocracia tem origem na divisão do 

trabalho, tendo uma hierarquia, com subordinados obedientes às regras para que a 

organização funcione com eficiência, sendo as principais conseqüências desta teoria 

a rigidez no comportamento dos participantes. A burocracia com exagerado apego 



aos regulamentos e formulários, primando pelo excesso de formalismo, tendo como 

conseqüência a exibição de sinais claros de autoridade, com dificuldade no 

atendimento aos clientes e possíveis conflitos entre público e funcionários, com 

propensão dos participantes a se defenderem contra pressões externas, com super 

conformidade.  

 

A partir da Teoria da Burocracia teve início a Teoria Estruturalista a qual 

representou um desdobramento da primeira, aproximando-se à Teoria das Relações 

Humanas. A origem da Teoria Estruturalista nasce em oposição à teoria tradicional, 

da necessidade de visualizar a empresa como uma unidade social, com grandes 

dimensões, bem como complexa, com pessoas interagindo, em prol do alcance dos 

objetivos individuais e organizacionais.  

 

A Teoria de Weber ou Burocrática não avalia o comportamento humano 

de modo padronizado, impessoal, o qual segue rotinas de acordo com as 

características e exigências do cargo que ocupa, pois não considera a organização 

informal, enfatizando apenas a estrutura formal. Esta teoria considera os objetivos 

da instituição, desconsiderando os objetivos individuais, uma vez que observa a 

organização como um sistema fechado.  

Destaque seja dado ao fato que ambas as teorias, Burocrática e 

Estruturalista possuem a mesma visão do homem, mas com enfoques diferentes 

com relação à característica do homem enquanto trabalhador.  

 

Já a Teoria Estruturalista analisa o comportamento humano, 

considerando-o como um ser social, desempenhando diversos papéis dentro de 

várias empresas. Nessa teoria, a organização pode ser formal ou informal, inserida 

dentro de um sistema aberto, onde são enfatizadas as seguintes características: 

flexibilidade, estando preparada para as mudanças, bem como ser tolerante às 

frustrações geradas pelos conflitos inter-pessoais inevitáveis, e muitas vezes até 

desejáveis pela empresa, pois ocasionam fatos relevantes a mudanças, 

apresentando uma personalidade cooperativista e coletivista. 

 

Em seguida veio a Teoria das Relações Humanas, por volta da década de 

1960, baseada em Mayo (1968), na qual as pessoas possuem qualidades que 



precisam ser estimuladas, bem como os fatores emocionais interferem na eficiência 

do trabalho, sendo complexo o comportamento humano. Tal teoria considera a visão 

da organização informalmente, considerando o homem como ser social.  

 

Com esta teoria, a Administração Científica torna-se defasada, uma vez 

que ocorre a transferência da ênfase na tarefa e na estrutura da empresa para o 

foco nas pessoas que atuam nas organizações. Assim, com essa nova abordagem 

prioriza-se o homem e o seu grupo social, com os aspectos psicológicos e 

sociológicos.  

 

Sobre a teoria das Relações Humanas, Ferreira (2005, p. 16) afirma que: 

 

... uma das principais contribuições foi descobrir que a relação entre a 
empresa e as pessoas são intermediadas pelos gerentes de linha. 
Reconhecer a importância e levar o gerente de linha a exercer 
adequadamente seu papel de atuação se concentraria no treinamento 
gerencial, nas relações interpessoais, nos processos de avaliação de 
desempenho e de estímulo ao desenvolvimento de perfis gerenciais 
coerentes com o processo de gestão de pessoas desejado pela empresa. 
Motivação e liderança passariam a constituir os conceitos-chave do modelo 
humanista.  

 

Chiavenato (2000) afirma que essa teoria surgiu a partir da obrigação de 

ajustar a tendência à desumanização do trabalho na execução dos seus trabalhos, 

nascida com a aplicação de métodos rigorosos, científicos e precisos que os 

empregados deveriam seguir, obrigatoriamente.  

 

Ao se traçar um paralelo entre a Teoria Clássica e a Teoria das Relações 

Humanas, pode-se afirmar que a primeira trata a organização como uma máquina, 

enfatizando as tarefas e/ou tecnologia. Inspira-se em sistemas de engenharia, com a 

autoridade centralizada, possuindo linhas claras de autoridade, bem como 

especialização e competência técnica, acentuando-se a divisão do trabalho, onde há 

confiança nas regras e nos regulamentos, sendo clara a separação entre os 

trabalhadores de linha e a gestão da empresa. Já na Teoria das Relações Humanas, 



Mayo (1968) trata a organização como grupos de pessoas, inspirada em sistemas 

de psicologias, com plena delegação da autoridade, conferindo autonomia ao 

empregado, com base na confiança e abertura nas reações, onde se enfatiza a 

importância das relações interpessoais, incentivando-se a dinâmica de grupo e 

interpessoal. 

 

Com a teoria em análise, Mayo (1968) e seus colaboradores instituíram 

um novo repertório administrativo, quando introduziram as primeiras noções de 

motivação por meio das necessidades humanas básicas, fisiológicas, psicológicas e 

de auto-realização. Mas, também tratou da liderança informal, da importância da 

comunicação empresarial informal e da dinâmica de grupo. 

 

Mayo (1968) e sua equipe defendiam que além dos aspectos 

tecnológicos, a administração da empresa defendia os interesses nas pessoas, 

como uma das principais formas de aumentar a produção.   

 

A Teoria das Relações Humanas busca uma nova concepção de homem 

como ser social, passando a reconhecer suas necessidades como fator 

determinante em sua relação com o trabalho desenvolvido e, assim, enfatiza os 

grupos informais, a interação dos grupos sociais viabilizada por uma filosofia 

humanista e democrática, como fatores imprescindíveis ao comportamento em 

relação à atividade desenvolvida.  

Chiavenato (2000) defende que a concepção do homem social considera 

que os trabalhadores de uma empresa são seres sociais complexos, com 

sentimentos, desejos, anseios e medos; sendo motivados por algumas 

necessidades buscando alcançar suas satisfações elementares através dos grupos 

com os quais mantém relação. Assim, o comportamento dos grupos pode ser 

manejado através de um acertado jeito de supervisão e liderança, baseadas nas 

habilidades e competências humanas; onde as regras do grupo atuam como 

estruturas reguladoras do comportamento dos membros. Mas, esta teoria não 

conseguiu superar a abordagem fechada, sem interagir com o ambiente externo, 

desconsiderando fatores importantes como existência de conflitos em busca do 



poder, decorrente das divergências existentes entre as pessoas como ponto crítico 

de conflitos econômico, social e políticos.  

 

Em seqüência, surge a teoria baseada no comportamento humano, a qual 

considera os indivíduos como participantes da empresa, tomando decisões e 

resolvendo problemas. A organização é vista informalmente, com o homem sendo 

considerado um ser social. Esta teoria percebe a organização como um sistema de 

cooperativismo racional, dando enorme importância à organização informal, 

decorrente da teoria das relações humanas. Ainda enfatizam o caráter necessário da 

empresa informal, a qual funciona como meio de comunicação, coesão e proteção 

de integridade individual. Nesta teoria, salienta-se o fato de que as empresas 

informais são encontradas dentro de qualquer organização formal, sendo essencial 

sua vitalidade (DANACHI, 2003).  

 

Esta teoria dá ênfase ao homem administrativo, onde o comportamento 

humano é satisfatório e não otimizado, pois o trabalhador desta categoria toma 

decisões, mas não se preocupa com alternativas possíveis, busca o lucro adequado, 

com preço razoável. Ou seja, de acordo com esta teoria o homem contenta-se com 

o mínimo, mesmo que na situação ou no momento represente o máximo. 

 

Com esta teoria foi apresentada uma nova abordagem, a qual considera o 

homem cooperativo, participativo no processo de tomada de decisão da empresa, 

atuando de forma racional, detectando-se uma mudança profunda na filosofia da 

administração, voltada à estrutura organizacional, ao comportamento organizacional, 

buscando evidenciar o seu funcionamento e dinâmica anterior.  

 

Por volta da década de 1970 surge a Teoria Geral dos Sistemas, na qual 

uma organização é considerada um sistema complexo que foi criado pelo homem, a 

fim de manter uma interação dinâmica com o meio externo, isto é, clientes, 

fornecedores, concorrentes, órgãos governamentais, e as entidades sindicais. Nesse 

sentido, Danachi (2003) ressalta a influencia da organização sobre o meio externo, 

recebendo influências do mesmo. A organização é considerada um sistema aberto, 

integrado por diversas partes que se relacionam entre si, trabalhando com harmonia 

umas com as outras, com finalidade de alcançar os objetivos e metas 



organizacionais, tanto da empresa como de seus participantes. Assim, a Teoria 

Geral dos Sistemas percebe o homem como funcional, por meio dele o pensamento 

administrativo é reformulado através de vários conceitos conhecidos até o momento.  

 

Nesse sentido, é observada uma orientação para os modelos 

empresariais abertos, que buscam a interação com o ambiente externo de forma 

dinâmica, isto é, a introdução do pensamento administrativo. O homem, segundo 

essa teoria, caracteriza-se por desempenhar um papel dentro do contexto 

organizacional, inter-relacionando-se, com os demais participantes, por meio de um 

sistema aberto.  

 

O início da década de 1980 marca a introdução de uma nova teoria, a 

Contingencial, destacando que não se atinge a eficácia empresarial seguindo um 

único e especial modelo organizacional, isto é, não há uma única forma que seja 

melhor para organizar a empresa, a fim de atingir os objetivos altamente variados 

das organizações dentro de um ambiente também variado. Dessa forma, ambientes 

diferentes requerem relações organizacionais diversas, mas sempre voltadas à uma 

ótima eficácia (CHIAVENATO, 2000). 

 

Assim, percebe-se que a Teoria da Contingência busca explicar que não 

há nada de incondicional nos princípios administrativos. As aparências genéricas e 

normativas são alteradas pelo critério de ajuste entre a empresa, ambiente e 

tecnologia. A Visão Contingencial orienta-se para sugerir delineamentos 

organizacionais e ações gerenciais mais apropriadas para situações específicas.  

 

Cada uma das teorias administrativas apresentadas possui uma diferente 

abordagem para a administração das empresas, refletindo o momento histórico, 

social, cultural e econômico de sua época, assim como o problema que afligiam 

seus precursores.  



2. A MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES  

 

O presente capítulo possui como tema principal a motivação nas organizações, 

descreve-se sua importância, conceitos, características do comportamento motivacional e as 

principais teorias envolvidas. Para tanto, apresenta-se ainda as forças e as patologias.  

 

2.1 Importância e Conceitos de Motivação 

 

Atualmente, para que uma organização sobreviva, independente de suas 

características, seus objetivos ou tecnologia empregada, faz-se necessário a 

existência do trabalho cooperativo entre pessoas, pois, com o passar do tempo, os 

indivíduos tornaram-se também capital humano das organizações.  

 

As ações desenvolvidas pelo ser humano na busca de novas realizações 

constituem tema para diversos estudos com intuito de identificar os fatores que 

impulsionam as pessoas para alcançar seus objetivos.  

 

Para diversos autores, entre eles Gramigna (2002) e Chiavenato (2000), a 

busca por novos métodos de motivação dos indivíduos para a qualidade nas 

organizações será o diferencial do futuro, no sentido de conseguir a satisfação das 

pessoas, bem como solucionar os problemas organizacionais. Ter um funcionário 

motivado ou com expectativas dentro da empresa, com certeza trará melhor 

resultado em suas atividades, proporcionando serviços de melhor qualidade e 

melhorando significativamente a produtividade, uma vez que ele deverá saber que 

está sendo constantemente avaliado, com expectativas de alcançar uma promoção, 

provocando mudanças de atitudes e comportamento dentro da instituição. 

 

De acordo com Gramigna (2002, p. 67), a motivação pode ser 

compreendida como “um estado interno resultante de uma necessidade que 

desperta certo comportamento, com o objetivo de suprir essa necessidade”.  

 

Ou seja, mediante a abordagem desta autora percebe-se que a motivação advém da 

própria pessoa, sendo um fator interno o qual pode ser estimulado a existir.  



Bergamini (1997) apud Lopes e Régis Filho (2004, p. 64) afirma que: 

 

Parece mais adequado considerar que a motivação do ser humano é uma 
preocupação tipicamente central a toda pessoa, ou seja, ela pode e deve 
ser considerada como uma força propulsora que tem suas fontes, 
freqüentemente escondidas dentro de cada um, que a satisfação ou a 
insatisfação que pode oferecer fazem parte integrante dos sentimentos 
diretamente acessíveis somente a quem os experimenta.  

 

Com essa análise, verifica-se que motivação é um conjunto de forças 

internas que mobilizam a pessoa para o atingimento de um dado objetivo como 

resposta a um estado de necessidade, carência ou desequilíbrio. Segundo 

Chiavenato (1999, p. 553): 

 

A motivação é o desejo de exercer altos níveis de esforço em direção a 
determinados objetivos organizacionais, condicionados pela capacidade de 
satisfazer objetivos individuais. A motivação depende da direção (objetivos), 
força e intensidade do comportamento (esforço) e duração e persistência. 

 

Diante do exposto, pode-se dizer que a motivação é intrínseca às 

pessoas, bem como se dinamiza através das necessidades humanas. Nessa linha 

de análise, destaca-se que todas as pessoas têm suas necessidades próprias, que 

podem ser chamadas de desejos, aspirações, objetivos individuais ou motivos. 

Certas necessidades são basicamente semelhantes quanto à maneira pela qual 

fazem as pessoas organizarem seu comportamento para obter satisfação. 

 

É notório que o interesse pelo comportamento motivacional no trabalho 

tenha, nestas últimas três décadas, atingido níveis elevados. Como Weiss (1991, 

p.15) propõe: 

 

O fracasso da maioria das nossas empresas não esta na falta de 
conhecimento técnico. E, sim, na maneira de lidar com as pessoas. Foge a 
nossa compreensão o hábito dos administradores de achar de que os 
trabalhadores não produzem com qualidade apenas por falta de 
conhecimento técnico. Na realidade, isso está ocorrendo devido à maneira 
como são tratados pela direção das empresas.  

 

Na abordagem de Vianna (1999), o problema do comportamento humano 

nas organizações sempre existiu; contudo, somente no momento em que as 

empresas já não precisam se preocupar tanto com dificuldades tecnológicas por 

causa das máquinas inteligentes, tampouco com os recursos financeiros devido a 



uma economia relativamente estável é que se reconhece que o sucesso esperado 

não tem sido possível atingir.  

 

Segundo Vianna (1999, p. 34), “é assim que as pessoas estão agora 

ganhando lugar de destaque, pois o relativo fracasso só pode estar ocorrendo 

porque provavelmente elas sejam o principal problema”. Complementando essa 

análise, ainda afirma que: 

 

Por mais que se tenha conseguido aperfeiçoar as técnicas e os 
procedimentos de escolha, desenvolvimento e compensação das pessoas 
no trabalho pela gerência de recursos humanos, as empresas parecem 
continuar enfrentando os mesmos e antigos problemas. Isso permite 
suspeitar que as dificuldades não tenham, neste caso, sido originadas 
simplesmente pela qualidade das técnicas utilizadas nas diferentes áreas 
especializadas em gerir pessoas. As raízes desses problemas são mais 
profundas do que se possa imaginar e estão menos evidentes do que se 
gostaria de desejar (VIANNA, 1999, p. 35-36).  

 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelas organizações com as pessoas, 

elas continuam tendo que fazer face ao desafio de atrair a sua mão-de-obra e criar 

condições para que tais pessoas aí permaneçam desempenhando com eficácia e 

satisfação as atividades que fazem parte dos seus cargos. Além do mais, as 

empresas também se vêem diante do desafio de utilizar o potencial produtivo e 

criativo existente dentro de cada pessoa, transformando-o em comportamento 

naturalmente espontâneo, oportunamente construtivo e eficazmente inovador 

(VIANNA, 1999).  

 

Ter consciência do fato de que cada um possa perseguir determinado 

objetivo motivacional não diz muita coisa. No entanto, conhecer as razões pelas 

quais essas pessoas fazem isso como o fazem pressupõe um conhecimento mais 

profundo do comportamento humano, que não se restringe apenas aquele que o 

leigo usa para interpretar as ações humanas. Antes de mais nada, é necessário 

manter sob suspeita explicações genéricas, como alerta Vianna (1999, p. 67):  

 

Esquece-se com freqüência como o indivíduo originalmente funciona, 
esquece-se que, no seu interior, em cada uma das suas atividades, a 
pessoa, como um todo, Põe em jogo suas capacidades individuais e 
procura responder a necessidades específicas. O que se julga pode ter sido 
resolvido apenas com o simples bom-senso mostra-se mais complicado do 
que se pode imaginar. Descobre-se, então, que é necessária uma 
abordagem mais cuidadosa e mais científica sobre o assunto. 



 

Na opinião de Bergamini (2002), a motivação abrange grande variedade 

de formas comportamentais. A diversidade de interesses percebida entre os 

indivíduos permite aceitar, de formas razoavelmente claras, que as pessoas não 

fazem as mesmas coisas pelas mesmas razões. É dentro dessa diversidade que se 

encontra a principal fonte de informações a respeito do comportamento motivacional, 

por paradoxal que isso possa parecer.  

 

Quando se fala de motivação humana, parece inapropriado que uma 
simples regra geral seja considerada como recurso suficiente do qual se 
lança mão quando o objetivo é a busca de uma explicação ao mesmo 
tempo mais abrangente e mais precisa sobre as possíveis razões que levam  
as pessoas a agir (BERGAMINI, 2002, p. 2).  
 

A autora ainda ressalta que existem muitas razões que explicam uma 

simples ação. Grande parte desses determinantes reside no interior das pessoas, 

tais como os seus traços de personalidade suas predisposições e emoções, as suas 

atitudes, bem como as suas crenças, e assim por diante. Isso torna o estudo da 

motivação bastante mais complexo, ao contrário daquilo que, com freqüência se 

conclui, tomando-se por base explicações leigas geralmente adotadas no dia-a-dia 

da convivência humana. Para Lopes e Régis Filho (2004, p. 65): 

 

O verbo motivar não pode existir sem complemento. Os responsáveis por 
empresas cometem o erro de solicitar pessoal ‘motivado’ dentro do mesmo 
espírito, como se isso significasse uma qualidade permanente e distribuída 
de forma homogênea. Não existe o pequeno gênio da motivação que 
transforma cada um de nós em trabalhador zeloso ou nos condena a ser o 
pior dos preguiçosos. Em realidade, a desmotivação não é nem um defeito 
de uma geração, nem uma qualidade pessoal, pois ela está ligada a 
situações específicas.  

 

Isso significa, portanto, que as pessoas, no desenrolar do seu processo 

motivacional, tem a sua atenção voltada para o desempenho de uma atividade 

específica e buscam atingir determinado fim, dentro de uma contingência particular. 

Para Bergamini (2002), a utilização de variáveis do meio ambiente para incentivar ou 

amedrontar as pessoas como se todas elas tivessem as mesmas características, 

recurso este que pareceu tão atraente e simples de ser utilizado, falhou, deixando a 

administração sem poder de controle. Esse tipo de controle que representa um 



recurso tão simples de ser utilizado só se mostrou eficiente em reforçar a submissão 

daqueles a quem era aplicado.  

 

Complementando essa análise, Gramigna (2002, p. 65) ressalta que:  

 

Não há dúvida de que essa simplicidade em dirigir o comportamento 
humano vinha ao encontro das expectativas de administrar comportamento 
por meios simplificados vigentes logo no início do século. Todavia, ficou 
cada vez mais claro que tal enfoque não era capaz de funcionar. Essa 
forma de administrar foi a responsável pela pobreza de resposta dos 
controlados que de um lado se submetiam apenas e de outro se mostravam 
desagradavelmente resistentes. A revolta é a manifestação exterior da 
tendência das pessoas em desafiar o controle, coexistindo facilmente com a 
atitude conformista que é uma forma de expressar submissão.  

 

A autora ainda ressalta que usando a simples observação de como se 

comportam as pessoas, percebe-se o tanto que são diferentes umas das outras. 

Essas diferenças são delineadas desde cedo na vida de cada uma delas quando 

retratam aquelas marcas originárias de um código genético, ao qual se incorporam 

as experiências da vida intra-uterina, que, por sua vez, é enriquecida pelas vivências 

experimentadas no momento do nascimento. O conjunto desses elementos é 

conhecido como matriz de identidade.  

 

Sobre essa matriz de identidade inicial formada já aos oito meses, vão-se 

acumulando novos episódios ao longo das consecutivas fases de desenvolvimento, 

isto é, durante a infância, a adolescência e a maturidade. Devido à rica variedade 

desses integrantes da personalidade humana, não se pode aceitar como válidos 

aqueles tipos de interpretações que consideram o ser humano como um elemento 

sem feições próprias ou despido de características ímpares (GRAMIGNA, 2002).  

 

Bergamini (2002) afirma ainda que contrariamente ao que muitos 

acreditam essa individualidade não muda de feição de um momento para outro. 

Quanto mais os anos passam, mais as pessoas vão acentuando a sua própria linha 

de identidade comportamental, mobilizando, assim, aqueles recursos de que 

naturalmente dispõem a fim de preservar sua marca pessoal em tudo o que fazem. 

A grande luta de cada pessoa é preservar tais marcas próprias que são fonte do 

referencial de auto-identidade. Portanto, é fácil entender por que o controle externo 



falha ao se pretender dirigir pessoas. Elas não aceitam formas despersonalizadas 

das ações controladoras. 

 

Segundo Vianna (1999), o convívio social fornece farta lista de exemplos 

que ilustram como essas diferenças individuais resultam em expectativas pessoais 

diferentes de indivíduo para indivíduo. Os incontáveis objetivos que cada pessoa 

tem e a forma própria de persegui-los determinam fatores de satisfação motivacional 

que são praticamente exclusivos a cada um. Complementando o tema, Vianna 

(1999, p. 87) ainda ressalta que: 

 

Por outro lado, movimentar-se de maneira mais cautelosa, aproveitando 
recursos do meio ambiente, é acreditar que a qualidade das decisões 
resida, sobretudo, nos critérios ditados pela lógica. Procurar, ao mesmo 
tempo, sistematizar e organizar os fatos concretos antes de emitir qualquer 
resposta ou opinião descreve aqueles que estão mais motivados por evitar 
perdas em lugar de conseguirem grandes e arriscados ganhos. Estar 
constantemente perseguindo o melhor, senão o excelente, no sentido de 
fazer jus à responsabilidade colocada sobre os ombros, mostrando 
constante preocupação pelo sucesso dos demais, é exemplo típico dos 
formadores de talentos que anseiam por se sentirem co-participantes do 
desenvolvimento das pessoas e das organizações.  

 

Finalmente, manter-se irrestritamente aberto ao convívio social, 

procurando nele imprimir a tônica da harmonia grupal e acreditar que com tato se 

chega a uma negociação produtiva, ilustra a motivação daqueles para quem ser 

socialmente bem aceito e merecer consideração por parte do outro é o que 

realmente importa. Esses quatro exemplos anteriores retratam orientações 

diferentes perseguidas na busca de objetivos motivacionais que são, por sua vez, 

também particulares (GRAMIGNA, 2002).  

 

Colaborando com Gramigna (2002), Vianna (1999) ressalta que como 

cada pessoa tem suas próprias orientações motivacionais, não parece fácil a ela 

compreender o outro valorizando de forma justa as suas intenções ou motivos. 

Mesmo aqueles que convivem em estreita relação de amizade, muitas vezes não 

entendem por que o outro valoriza certos objetivos motivacionais e toma certas 

atitudes. Acontece que o sentido que cada um atribui àquilo que faz e lhe dá 

satisfação é próprio apenas daquela pessoa e o significado que empresta às suas 

ações guarda estreita ligação com a sua escala pessoal de valores. Esse referencial 



particular é que realmente dá sentido à maneira pela qual cada um leva a sua 

existência de ser motivado. Tudo isso não é passível de controle. 

 

Com relação ao estudo da motivação, Vianna (1999) afirma que uma 

quantidade enorme de teorias e hipóteses foi-se acumulando nestas últimas três ou 

quatro décadas. Muitos desses enfoques partiram de estudos que se aproveitaram 

dos recursos oferecidos pelos métodos quantitativos. Do ponto de vista da sua 

compreensão intelectual, tais informações se mostram racionalmente irrefutáveis; no 

entanto, retratam um ser humano abstrato, destituído da lógica que emoldura a 

identidade contida na história de vida pessoal de cada um. 

 

O estudo da motivação, conforme Vianna (1999), abrange, em última 

análise, aquelas tentativas de conhecer como o comportamento é iniciado, persiste e 

termina. Isso implica conhecer aqueles tipos de escolhas que são feitas, uma vez 

que tais escolhas seguem a orientação proposta pela individualidade de cada um. 

 

Segundo Weiss (1991), o grande objetivo da psicologia motivacional é o 

de servir-se de um linguajar preciso, capaz de explicar todo um conjunto de 

descobertas aplicáveis a muitos domínios do comportamento humano. Para ele, os 

psicólogos especialistas em motivação são os que observam e avaliam aquilo que 

um indivíduo está fazendo, isto é, a escolha comportamental; quanto tempo demora 

para que esse indivíduo dê início a essa atividade quando houver oportunidade, isto 

é, a latência do comportamento; o quanto esse indivíduo devota de si a essa 

atividade, isto é, a intensidade do comportamento; qual o intervalo de tempo durante 

o qual cada um permanece nessa atividade, isto é, a persistência do 

comportamento; e o que ele está sentindo reação emocional. Esses são os 

principais elementos que formam as várias etapas do ato motivacional, tendo cada 

um deles suas próprias conotações. 

 

2.2 Características do Comportamento Motivacional 

 

Mesmo que diferentes teorias sobre motivação tenham apresentado 

enfoques científicos distintos a respeito das características e do processo em que 



ela ocorre, há considerações gerais que podem caracterizar-se como sintomas 

capazes de distingui-la de outros tipos de funções próprias do comportamento 

humano. 

 

Vianna (1999, p. 67) registra, tomando, por exemplo, a origem etimológica 

do termo, descobre-se que ela explica aquilo que é básico e mais geral sobre o 

assunto. Motivação deriva originalmente da palavra latina movere, que significa 

mover.  

 

Essa origem da palavra encerra a noção de dinâmica ou de ação que é a 
principal tônica dessa função particular da vida psíquica. O caráter 
motivacional do psiquismo humano abrange, portanto, os diferentes aspetos 
que são inerentes ao processo, por meio do qual o comportamento das 
pessoas pode ser ativado (VIANNA, 1999, p. 68).  

 

O autor ainda destaca que as diferentes necessidades que coexistem no 

interior de cada um são comparadas aquilo que também se denomina de desejos ou 

expectativas e têm como origem carências dos mais diferentes tipos, tanto no 

tocante ao componente físico, como ao psíquico da personalidade. 

 

Gramigna (2002) ressalta que a existência de carências intrínsecas 

relaciona-se às necessidades não supridas, determinando um estado de 

desequilíbrio, gerando sensações emocionalmente negativas de ameaça à 

integridade do indivíduo, sendo, portanto, desagradáveis. Quando as pessoas 

pretendem livrar-se dessa situação negativa de desequilíbrio, associam a tais 

expectativas a crença antecipada que determinadas ações poderão conduzí-las na 

direção de estados mais confortáveis pelo fato de serem capazes de restituir o 

equilíbrio anterior. Nisso reside, portanto, o desejo de atingir determinado objetivo 

que é, por sua vez, outro aspecto integrante da psicodinâmica motivacional. 

 

Lopes e Régis Filho (2004) propõem que a motivação seja uma cadeia de 

eventos baseados no desejo de reduzir um estado interno de desequilíbrio tendo 

como base a crença de que certas ações deveriam servir a esse propósito. Para tais 

autores, os indivíduos agem da maneira pela qual acreditam que serão levados até o 

objetivo desejado. O estudo da motivação guarda, no entanto, significativas 



particularidades que podem complicar o modelo geral que serve de base para a 

descrição dos atos motivacionais em sua concepção mais ampla.  

 

Em primeiro lugar, Lopes e Régis Filho (2004) mencionam que as 

necessidades são os motivos pelos quais cada um se põe em movimento na busca 

de certos fins não podem ser observadas de maneira direta. As razões que 

justificam um comportamento motivacional só podem ser inferidas a partir de 

comportamentos individuais evidentes, devendo ser correlacionadas por uma ligação 

de causa/efeito. Mesmo assim, uma única ação pode estar expressando numerosos 

motivos potenciais, isto é, motivos diferentes podem ser expressos por meio de atos 

semelhantes, ou muito parecidos. Por outro lado, motivos semelhantes podem ser 

expressos mediante comportamento diferentes. Portanto, a simples observação do 

comportamento não garante, com absoluta precisão, que se esteja conhecendo 

exatamente o tipo de carência a que corresponde. 

 

É importante que se leve em consideração a existência das diferenças 

individuais e culturais entre as pessoas, quando se fala em motivação. Esse 

diferencial não só pode afetar significativamente a interpretação de um desejo, mas 

também o entendimento da maneira particular como as pessoas agem na busca dos 

seus objetivos (LOPES e RÉGIS FILHO, 2004). 

 

Aos poucos se vai tornando viável entender que não é possível motivar 

quem quer que seja, pois ocorre de forma intrínseca. As pessoas já trazem dentro 

de si expectativas pessoais que ativam determinado tipo de busca de objetivos. 

Essa tem sido a grande dificuldade em orientar as pessoas pela coerção e pelo 

controle não tendo conseguido a eficácia que no geral se espera em situação de 

trabalho. Como já foi mencionada, hoje, essa orientação é sustentada por 

experientes autores ao proporem que “supervisionar sem coagir significa criar um 

ambiente onde se conversa e, principalmente, se ouve. Mais do que qualquer outra 

coisa, isso faz com que os empregados sintam que têm algum poder”. Lopes e 

Régis Filho (2004) afirmam que habituadas a serem por anos controlados, as 

pessoas tendem normalmente a perceber o seu supervisor como o “poderoso chefe” 

e não como um líder. Só depois que elas conseguem livrar-se desse ambiente 

coercitivo é que poderão encontrar trabalhadores realmente motivados. 



A motivação, portanto, só pode ser considerada como um processo 

intrínseco. Para Gamigna (2002, p. 71): 

 

A maneira mais fundamental e útil de pensar a respeito desse assunto 
envolve a aceitação do conceito de motivação intrínseca, que se refere ao 
processo de desenvolver uma atividade pelo prazer que ela mesma 
proporciona, isto é, desenvolver uma atividade pela recompensa inerente a 
essa mesma atividade. 

 

Essa forma de considerar o comportamento motivacional implica o 

reconhecimento de que ele representa a fonte mais importante de autonomia 

pessoal, à medida que as pessoas podem, de certa forma, escolher que tipo de ação 

empreender com base em suas próprias fontes internas de necessidades e não 

simplesmente responder aos controles impostos pelo meio exterior. 

 

Outro aspecto que deve ser levado em conta quando se busca a 

compreensão mais clara do comportamento motivacional é o fato de que ele seja 

extremamente variado mesmo quando se trata de uma única pessoa. À medida que 

um tipo de necessidade é suprida, a atenção do indivíduo volta-se para outros 

objetivos ou finalidades. Pelo simples fato de ter sido aplacada determinada 

necessidade, outra já pode estar sendo gerada como decorrência do surgimento de 

novo estado de desequilíbrio interno (VIANNA, 1999).  

 

Essa variabilidade entre a necessidade e escolha de objetivos dificulta o 

estabelecimento de um padrão único de identidade do comportamento motivacional. 

O trabalho de se procurar a resposta certa que ofereça uma razão melhor para 

entender os significados reais do comportamento que se está observando em 

determinado momento é, por causa disso, bastante delicado (VIANNA, 1999).  

 

 O desencadeamento de comportamentos tipicamente motivacionais 
oferece uma rica variedade de direções a serem tomadas, sendo que 
muitas delas não buscam unicamente satisfação de forma imediata, mas 
podem servir de preparação e ações que culminem com o restabelecimento 
da harmonia e do equilíbrio perdidos por causa do não-atendimento de uma 
necessidade interior. De maneira geral, a grande meta caracteriza-se pelo 
desejo de evitar punição (VIANNA, 1999, p. 91).  

 

O principal desafio representado pela complexidade própria do 

comportamento motivacional é, sobretudo, não dar ouvidos às explicações 



simplistas do leigo no assunto. A psicodinâmica de como se passam as ações 

motivacionais podem não ter explicações muito complexas; no entanto, a descoberta 

do porque se dá essa dinâmica guarda algumas sutilezas que precisam 

necessariamente ser levadas em conta. Muitas vezes, aquilo que o leigo chama de 

boa explicação pode não se aplicar as diferentes situações e não oferece recursos 

que levam as interpretações mais dignas de confiança. 

 

2.3 Principais Teorias Motivacionais  

 

Nos dias atuais, são diversas as teorias motivacionais existentes. Entretanto, 

não é objeto deste estudo monográfico analisar todos os modelos, somente os que 

estão mais presentes no programa de desenvolvimento e satisfação dos 

funcionários da empresa em estudo. Dessa forma, serão analisadas a teoria das 

hierarquias de Maslow, o modelo dos dois fatores de Hezberg e o modelo ERC de 

Alderfer. 

 

2.3.1 A Teoria de Maslow  

 

A Teoria de Maslow foi desenvolvida no início da década de 40, considerando 

que as necessidades humanas não possuem força igual, mas geralmente emergem numa certa 

prioridade. Na medida em que as necessidades primárias se acham razoavelmente satisfeitas, 

a pessoa coloca mais ênfase sobre as necessidades secundárias (GRAMIGNA, 2002).  

 

A hierarquia das necessidades recebeu ampla atenção e suscitou consideráveis 

controvérsias; as necessidades dos níveis 1 (físicas) e 2 (segurança) são tipicamente chamadas 

de necessidades de ordem mais baixa e os níveis 3 (sociais), 4 (estima) e 5 (auto-realização) 

são chamados de necessidades de ordem mais alta. 

 

A fim de oferecer uma melhor compreensão sobre o tema, apresenta-se a figura 1 

abordando cada uma das necessidades da Pirâmide de Maslow.  



 

 

Figura 1: Pirâmide de Maslow 

 

Segundo Weiss (1991), as necessidades de baixo nível, são o conjunto da primeira 

etapa das necessidades humanas, envolvendo a sobrevivência básica. Na situação típica de 

trabalho, raramente dominam, uma vez que já se encontram razoavelmente bem satisfeitas. 

Somente numa experiência especial tal como dois dias sem dormir ou um bloqueio na 

traquéia irá fazer com que seja evocada a natureza essencial das necessidades básicas do 

organismo. 

 

Segundo Claret (1999), as pessoas precisam trabalhar para satisfazer suas 

necessidades fisiológicas, mas tão logo estas necessidades estejam dentro de algum grau 

satisfeitas, irão querer satisfazer outras necessidades. O próximo nível que tende a dominar é 

o do bem-estar e segurança. As coisas se passam mais ou menos da maneira como se segue. 

Tendo satisfeito hoje suas necessidades físicas básicas, as pessoas querem alguma garantia de 

que estas necessidades primárias sejam satisfeitas amanhã e assim por diante.  

 

Desse modo, Claret (1999) considera que elas constroem muralhas em volta de 

cidades, armazenam comida em cilos e criam planos de pensão. Querem segurança econômica 

tanto quanto física. A segurança essencialmente garante que as necessidades primárias sejam 

satisfeitas amanhã e sempre que preciso no futuro. Na verdade, as necessidades do segundo 

nível se acham relacionadas com aquelas do primeiro nível.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Maslow.jpg


Devido às diferenças individuais, as pessoas buscam diferentes quantidades de 

segurança, mas virtualmente todas as pessoas têm alguma necessidade e segurança. As 

pessoas também variam quanto às maneiras pelas quais procuram prover a sua segurança, 

conforme ilustrado pelos diferentes enfoques de dois representantes de vendas de um 

escritório de computação. 

 

Um dos empregados tentava obter segurança usando suas horas extras para escrever longos relatórios sobre controles de 
linhas analógicas com o objetivo de garantir que fosse considerado um especialista tão importante nesse campo, que a 
companhia não pudesse viver sem ele. O outro reagia diferentemente, freqüentando uma escola noturna para aprender 

sobre a teoria da digitação e suas aplicações, o que era tido como uma nova área de produção para a companhia. Sentiu 
que poderia estar mais seguro, tornando-se um grande conhecedor do novo equipamento de controle. Assim, pode ser 
observado como pessoas diferentes reagem também diferentemente sob as mesmas circunstâncias com relação às 

mesmas necessidades (CLARET, 1999). 

  

Ao analisar as necessidades de alto nível, Weiss (1991) afirma que 

existem três níveis. As necessidades de terceiro nível dizem respeito ao amor, à 

participação e envolvimento social. Uma vez as pessoas passam uma grande parte 

de suas horas do dia no trabalho e no ambiente social, algumas das suas 

necessidade sociais podem (ou deveriam) estar atendidas em tais circunstâncias.  

As necessidades de quarto nível incluem aquelas que abrangem a auto-estima e o 

reconhecimento do valor pessoal. Os empregados têm necessidades de sentir que 

têm valor e acreditar que os outros pensem que eles valem alguma coisa (o que lhes 

dá status). As necessidades de quinto nível são constituídas pela auto-realização, o 

que significa vir a ser tudo aquilo de que a pessoa é capaz, servindo-se das próprias 

habilidades com plenitude e ampliando talentos ao máximo possível. 

 

Mesmo depois de ter atingido o quinto nível, ainda há lugar para um maior 

progresso. As necessidades de ordem mais alta, em particular, não estarão jamais 

completamente satisfeitas, porque as pessoas perpetuamente vão almejar alcançar 

novos resultados, buscando realizar novos objetivos e metas, sejam eles pessoais 

e/ou profissionais. Vianna (1999) cita como exemplo o caso dos atletas que, por 

mais bem pagos que sejam, procuram renegociar seus contratos buscando mais 

dinheiro; os executivos procuram novos símbolos de status e os exploradores 

buscam novas e mais exigentes aventuras a serem perseguidas. As implicações 

disso, no campo da administração, são as seguintes: a necessidade de satisfação é 

um problema sem contínuo para as organizações. O fato de se atender uma 



necessidade particular hoje não implica que tal necessidade esteja 

permanentemente resolvida. 

 

Ao tentar interpretar a teoria de Maslow, Vianna (1999) afirma que ele 

propõe essencialmente que as pessoas têm necessidades que desejam satisfazer e 

que aquelas que já foram atendidas não têm mais a força motivacional das 

necessidades não satisfeitas. Isso quer dizer que os empregados estão mais 

entusiasticamente motivados por aquilo que eles estão buscando do que por aquilo 

que eles já têm. Eles podem, é lógico, reagir de forma a proteger aquilo que já têm, 

mas se movimentarão com maior entusiasmo somente quando estiverem 

procurando alguma coisa a mais. 

 

Interpretada dessa forma, a hierarquia de necessidades de Maslow teve 

um forte impacto na administração contemporânea e oferece algumas idéias úteis 

para ajudar os administradores a pensarem a respeito da motivação dos seus 

colaboradores. Como resultado de sua abrangência, reconhece que elas podem ser 

diferentes de uma pessoa para outra, oferecendo satisfação para necessidades em 

particular, bem como compreende que dando maior quantidade da mesma 

recompensa isto pode diminuir o impacto sobre a motivação. Realmente, essas são 

contribuições muito significativas (VIANNA, 1999).  

 

Apesar desses benefícios, Vianna (1999) reconhece que o modelo de 

Maslow possui muitas limitações, sendo seriamente criticado. Como um esquema 

filosófico, tem sido difícil estudá-lo e não tão fácil de confirmá-lo por completo. As 

pesquisas não confirmam a presença de todos os cinco níveis como sendo 

verdadeira, nem tampouco a progressão do nível mais baixo para o nível mais alto 

tem sido comprovada. Existe, todavia, alguma evidência que apesar dos dois níveis 

mais baixos (necessidades físicas e de segurança) estarem basicamente satisfeitos, 

os empregados não estão especialmente preocupados com as necessidades de 

níveis mais altos. A evidência com relação a um número mais limitado de níveis 

parece ser consistente com cada um dos dois modelos que serão discutidos a 

seguir. 

2.3.2 O Modelo dos dois fatores de Herzberg 

 



Tomando por base uma pesquisa com engenheiros e contadores, 

Frederick Herzberg, durante a década de 50, desenvolveu o modelo de motivação 

dos dois fatores. Sales (2005, p.62) ressalta que o pesquisador pediu aos sujeitos da 

sua pesquisa que “pensassem em um momento de suas vidas em que se sentiram 

especialmente bem com relação ao seu trabalho e um outro momento no qual se 

sentiram especialmente mal”. Ele também pediu a eles que descrevessem as 

condições que os levara a esses sentimentos. Herzberg descobriu que os 

empregados citavam diferentes tipos de condições para os bons ou os maus 

sentimentos. Isso significa que se um sentimento de realização levava a um 

sentimento positivo, a falta de realização era raramente apontada como causa de 

más sensações. Em lugar disso, por exemplo, outro fator como as políticas 

administrativas da companhia eram apontadas como causa de maus sentimentos.  

 

Segundo Sales (2005), Herzberg concluiu que dois fatores influenciam a 

motivação. Anteriormente à essa descoberta, as pessoas assumiam que a 

motivação, ou a falta simplesmente, eram lados de motivação, oposto de um mesmo 

fator. Herzberg desfez a visão tradicional afirmando que certos fatores de trabalho 

têm o poder principal de insatisfação dos empregados quando certas condições se 

acham ausentes. Todavia, a sua presença geralmente traz aos empregados 

somente um sentimento neutro. Esses fatores não podem ser considerados como 

fortemente motivadores. Portanto criar insatisfações que são chamados fatores de 

higiene, ou fatores de manutenção, porque eles são necessários para manter um 

razoável nível de motivação entre os empregados. 

 

A figura 2, mostrada na seqüência, destaca que os fatores motivacionais 

e higiênicos são independentes, ou seja, não vinculados entre si.  

 



 
Figura 2: Teoria da Herzberg.  

 

 

Frederick Herzberg e seus colaboradores postularam alguns conceitos sobre a 

motivação humana e em especial aqueles relacionados às necessidades, motivos e atitudes das 

pessoas no ambiente de trabalho. Os autores classificam alguns aspectos do trabalho como 

sendo fatores higiênicos e afirmam que se certas condições de trabalho não estiverem em 

níveis aceitáveis pelos trabalhadores, ou que no seu conceito alguns fatores estejam piorando 

em suas condições, esses indivíduos tendem a ficar insatisfeitos no seu ambiente de trabalho 

(LOPES e REGIS FILHO, 2004).  

 

Sales (2005) registra que outras condições de trabalho funcionam principalmente 

para se conseguir a motivação. Essas condições são conhecidas como fatores de motivação, 

motivadores ou fatores de satisfação. Durante muitos anos, os gerentes se perguntavam por 

que suas políticas salariais e de benefícios não aumentavam a motivação dos seus 

empregados. A idéia de separar fatores motivacionais e de manutenção ajudou a responder às 

perguntas deles, isto é, porque as políticas de benefícios e de pessoal eram principalmente 

fatores de manutenção, de acordo com Herzberg. 

 

 



 

2.3.3 Modelo ERC (E-R-G) de Alderfer 

 

Ao final dos anos 60, baseado em modelos anteriores de necessidades, 

principalmente no de Maslow, e procurando superar algumas falhas destes modelos, Clayton 

Alderfer propôs uma hierarquia modificada de necessidades que apresenta somente três 

níveis. Sugere que os empregados acham-se inicialmente interessados em satisfazer suas 

necessidades de existência as quais combinam fatores fisiológicos e de segurança. Salário 

condições físicas do ambiente de trabalho, segurança no cargo e planos de benefícios 

relacionam-se com esta categoria de necessidade. As necessidades de relacionamento acham-

se no próximo nível e envolvem ser compreendido e aceito por pessoas acima, abaixo e 

colaterais ao empregado no trabalho e fora dele. As necessidades de crescimento acham-se na 

terceira categoria e envolvem tanto o desejo de auto-estima como o de auto-realização 

(BERGAMINI, 2002).  

 

Por exemplo, uma grande disparidade entre seus salários pode levar o 

empregado a frustrar-se com relação às suas necessidades de existência, apesar de 

um plano objetivo e significativo de salário. Ou então, a imersão dela em seu 

trabalho durante longas horas e o problema das constantes viagens podem 

comprometer as necessidades de relacionamento.  

 

Ao analisar essa teoria, Simões (2003, p. 49) destaca que:  

 

Partindo dos estudos de Maslow, Alderfer em 1969, propôs um outro 
modelo para a teoria da hierarquia das necessidades. Para ele, existem três 
níveis de necessidades: existência, relacionamento e crescimento, que 
combinam com os cinco grupos de Maslow. Conhecida pelo nome de Teoria 
ERG (Existence - existência, Relatedness - relação e Grow - crescimento).  
O autor sugere que esses três objetivos existam numa relação seqüencial: 
necessidade de existência (as fisiológicas, segurança), seguida pelas 
necessidades de relacionamento e depois pela necessidade de 
crescimento.  
O modelo ERC adota também a hipótese da progressão da satisfação, 
aliada à hipótese de regressão da frustração, a qual afirma que quando os 
indivíduos vêem frustrada a satisfação de necessidade de nível superior, 
tornam a sentir as imposições de necessidade do nível imediatamente 
inferior. 

 

Adicionalmente à tentativa de condensar os cinco níveis de necessidades de 

Maslow em três mais consistentes, foram desenvolvidas pesquisa com dados diferentes. Por 



exemplo, o modelo E-R-C não assume com rigor uma progressão de nível para nível. Ao 

contrário, aceita a possibilidade de que os três níveis estejam ativos a qualquer momento. 

Também sugere que uma pessoa insatisfeita em qualquer um dos dois níveis mais altos pode 

retornar a concentrar-se no nível mais baixo. Finalmente, uma vez que os dois primeiros 

níveis são um tanto limitados em suas demandas por satisfação, as necessidades de 

crescimento são, não somente limitadas, mas também, na realidade, despertadas um pouco 

mais cada vez que algum grau de satisfação for atingido (BERGAMINI, 2002).  

 

2.4 Principais Forças Motivacionais 

 

Na concepção de Bergamini (2002), cada indivíduo tem tendência a 

desenvolver certas forças motivacionais como produto do ambiente cultural no qual 

se vive, afetando a maneira pela qual as pessoas percebem seu trabalho e encaram 

suas vidas. Muito do interesse sobre estes padrões de motivação foi gerado pelas 

pesquisas de David C. McClelland.  

 

McClelland desenvolveu um esquema de classificação destacando 3 

(três) das forças dominantes, demonstrando sua importância para a motivação. Seus 

estudos revelaram que as forças motivacionais das pessoas refletem elementos da 

cultura na qual elas cresceram – família, escola, religião e livros (BERGAMINI, 

2002). 

 

Ao analisar o tema, Claret (1999) afirma que existem quatro tipos de 

forças motivacionais, com a primeira voltando-se à realização, outra para afiliação, 

uma para competência e a última para o poder.  

 

a) Motivação para a realização 

 

Com relação à motivação para a realização, Claret (1999) afirma que é a 

força que algumas pessoas têm para vencer desvios e obstáculos na busca de 

objetivos. Uma pessoa com esse tipo de impulso deseja desenvolver-se, crescer e 

progredir na escala do sucesso. A realização é importante em si mesma, 

independente das recompensas que possam acompanhá-la. 



Ao analisar o tema, Rocha (2003, p. 10) destaca que na motivação para a 

realização: 

 

... o indivíduo preocupa-se com a realização de algo único, com o 
atingimento de padrões de excelência e os objetivos a um longo prazo. 
Assume responsabilidade pessoal pelo seu sucesso ou fracasso, gosta de 
assumir riscos calculados e prefere receber feedback imediato de suas 
ações, a fim de verificar se está obtendo êxito. É orientado para a tarefa, e 
seu senso de responsabilidade pessoal pode impedir-lhe de delegar 
autoridade. O líder que aqui se identifica pode criar um tipo de clima 
bastante favorável na organização se sua necessidade de realização for 
contrabalançada por necessidades moderadas de poder e associação. 

 

Um certo número de características define um empregado orientado para a 

realização. Entre essas características, Bergamini (2002) ressalta que trabalham com mais 

afinco quando percebem que irão ter crédito pessoal por seus esforços, quando existe apenas 

um risco moderado de fracasso e quando recebem um retorno específico pelo desempenho 

passado. Enquanto administradores tendem a confiar em seus subordinados, receber e 

compartilhar abertamente as idéias, propor objetivos mais desafiantes e esperam que seus 

subordinados também se orientem no sentido da realização. 

 

 

b) Motivação para a afiliação 

 

Quando analisa a motivação para afiliação, Claret (1999) destaca ser um impulso 

para o relacionamento com pessoas em bases sociais. Comparações entre colaboradores 

motivados para a realização e empregados motivados para afiliação ilustram como os dois 

padrões influenciam o comportamento. Pessoas orientadas para realização trabalham mais 

quando seus supervisores oferecem uma avaliação detalhada de seus comportamentos no 

trabalho. Entretanto, pessoas motivadas pela afiliação trabalham melhor quando elogiadas por 

atitudes favoráveis e cooperação.  

 

Bergamini (2002) ressalta que as pessoas motivadas escolhem colaboradores que 

sejam tecnicamente capazes sem se importar muito com os sentimentos pessoais que possam 

ter por eles; todavia, aqueles que estão motivados pela afiliação tendem a escolher amigos 



para estar a sua volta. Experimentam satisfação interior quando estão com amigos e desejam 

liberdade no trabalho para desenvolverem estes relacionamentos. 

A motivação para a afiliação pode ser entendida para Rocha (2003, p. 10), como: 

 

 

... orientada aos relacionamentos, busca relações emocionalmente 
positivas, valoriza as amizades, as atividades associativas, como reuniões, 
festas, visitas, conversas. A colaboração e a comunicação lhe são 
importantes. No caso do líder, a preocupação com os relacionamentos é 
necessária, uma vez que compreendendo as necessidades dos outros pode 
gerar um clima que as leve em consideração. Outro fator também é que, 
comunicar-se mais e de uma forma afetuosa propicia maior participação de 
todos. 

 

c) Motivação para a competência 

 

Segundo Claret (1999), a motivação para a competência é um impulso 

para fazer um trabalho de alta qualidade. Empregados motivados pela competência 

procuram o domínio do trabalho, o desenvolvimento das atividades de resolução de 

problemas e esforçam-se em ser inovadores. O mais importante é que tiram proveito 

das suas próprias experiências.  

 

d) Motivação para o poder 

 

A motivação para o poder é um impulso para influenciar pessoas e mudar 

situações. (CLARET, 1999) Pessoas motivadas pelo poder, querem criar um impacto 

em suas organizações e assumem riscos ao fazê-lo, uma vez obtido este pode ser 

usado tanto construtivo como destrutivamente.  

 

Em sua análise, Rocha (2003, p. 10) registra que na motivação para o 

poder:  

 

... o indivíduo volta-se para a obtenção e manutenção do controle, buscando 
os meios para influenciar os outros. Um líder, precisa ter uma motivação 
para o poder, de uma forma bem alta, o que não o torna necessariamente 
autocrático. Se ele vai utilizar bem desta influência dependerá dos outros 
motivos e valores que possui.  

 



Em sua concepção, Bergamini (2002) acredita que as pessoas motivadas 

pelo poder se tornam excelentes administradores caso suas necessidades sejam de 

poder institucional em lugar de poder pessoal. Poder institucional e a necessidade 

de influenciar o comportamento dos outros para o bem de toda a organização, ou 

seja, procuram o poder por meios legítimos e ascendem a posições de liderança 

através do sucesso no desempenho, sendo por isso aceitas pelos outros. Todavia, 

caso as necessidades de poder sejam pessoais, este indivíduo tende a ser um líder 

organizacional mal sucedido. 

 

2.5 Patologias Motivacionais 

 

As patologias motivacionais nada mais são do que representações de 

desequilíbrios encontrados nas pessoas, relacionada à personalidade dos indivíduos 

em cargos de gestão, que influenciam a forma de administrar a empresa e seus 

colaboradores.  

 

Para Bergamini (2002, p. 65), o processo de tomada de decisão das 

empresas não é explicado, simplesmente, pelo racional, pois envolve modelos que 

preconizam enfoques mais normativos que envolvem pessoas, seus desejos e 

necessidades. “Elas dependem também das forças ou conflitos intra-psíquicos e dos 

valores profundos que sustentam as ações desses dirigentes”.  

 

Negar essas forças e esses valores, ou ainda qualificá-los de irracionais, 

achando-se, assim, um pretexto para ignorá-los, em nada ajuda a compreensão ou 

prática da administração, segundo Bergamini (2002). Ao contrário, poderá ser muito 

irracional não levar em conta essas realidades tipicamente subjetivas. Isso permite 

crer que aqueles bons resultados da organização não sejam apenas conseguidos 

como decorrência de processos organizacionais e administrativos. O inesperado, 

geralmente inadministrável, pode comprometer expectativas que tenham um caráter 

mais explicito, lógico e racional. 

 

Examinando como as pessoas reagem diante de um bom número de 

situações, Claret (1999), afirma que:  



 

Facilmente se consegue reconhecer como é mais comum do que se 
imagina o livre curso dado às motivações inconscientes. Isso pode se 
exemplificado pelos comportamentos que não possam ser racional e 
logicamente compreendidos. Com mais freqüência do que se possa supor, 
as pessoas que interagem dentro do contexto de trabalho mostram estar 
enfrentando sérias ambivalências. Em tais circunstâncias, os indivíduos, de 
um lado, são dirigidos pelas suas fantasias pessoais e, de outro, se vêm 
compelidos ao atendimento de solicitações ambientais por natureza 
perversas à tentativa de busca do equilíbrio pessoal (CLARET, 1999, p. 92-
93).  

 

Ao analisar o tema, Bergamini (2002) ressalta que os comportamentos 

denominados irracionais têm, na maioria das vezes, origem na problemática 

individual e inconsciente de cada pessoa. Não sendo originados por acontecimentos 

presentes, acabam por se manifestar em momentos atuais, determinando, assim, 

distorções comportamentais que freqüentemente dificultam a convivência entre as 

pessoas. Tal episódio torna o ambiente de trabalho praticamente insuportável e 

penoso. Ao esconder determinado fato no mundo inconsciente, os mecanismos 

responsáveis pela economia das energias psíquicas entram em ação para assegurar 

que não ocorreram desgastes mais nocivos ainda à saúde psíquica. 

 

Bergamini (2002) ainda menciona que, no geral, as mais recentes 

técnicas e estratégias administrativas pairam apenas na superfície dos problemas 

humanos. Como se tem podido observar, na maioria dos casos, recursos tais como 

os da qualidade total e da reengenharia, que de início chamaram a atenção da 

direção de muitas empresas, com o passar do tempo mostram não refletir a eficácia 

preconizada. Esses modismos não se preocuparam em considerar as características 

humanas de ordem mais profunda. Por isso, tais técnicas já começaram, em alguns 

casos, a ocasionar problemas. O seu ponto cego reside na falta de sensibilidade que 

caracteristicamente mostram com relação ao aspecto irracional das pessoas. 

Complementando essa análise, Tavares (2003, p. 6) afirma que:  

 

Voltando-se mais especificamente para o campo profissional, a partir de 
certa idade, o trabalho passa a ser parte integrante da vida das pessoas. As 
atividades de trabalho representam fonte e oportunidade quase exclusiva 
com as quais cada um conta para atender não somente às expectativas 
mais concretas, como também, aquelas menos palpáveis que são as 
necessidades psicológicas. O trabalho, para cada uma das pessoas, 
reveste-se da importância de ser fonte de equilíbrio individual. Um 
ajustamento precário ou inadequado ao trabalho pode ter como resultado 
final estados interiores que vão desde leves desapontamentos até 



frustrações mais graves. Isso explica muito bem não somente estados 
interiores típicos de insatisfação com relação às solicitações da situação de 
trabalho, como pode, inclusive, precipitar estagnação na carreira e na vida 
profissional.  

 

Baseada em observações feitas no cotidiano das empresas brasileiras, 

Bergamini (2002) ressalta que existem algumas síndromes patológicas, entre elas 

merecem destaque: a organização paranóide, a organização compulsiva, a 

organização teatral, a desmotivação, a organização depressiva e a organização 

esquizóide.  

 

A organização paranóide também é denominada paranóica, sendo 

caracterizada, principalmente, pelos sistemas de informação e controle, como a 

principal defesa às ameaças que, persistentemente, rondam o seu ambiente, tanto 

interno quanto externo.  

 

Os responsáveis pela administração dessas empresas adotam a conduta 
tipo suspeita constante, desconfiando e duvidando não só das pessoas, 
como também dos acontecimentos que se passam dentro e fora da 
empresa. Comportam-se como se estivessem em vigilância contínua 
(TAVARES, 2003, p. 6).  

 

Ao analisar as organizações compulsivas, Tavares (2003, p. 6) afirma que 

os controles são planejados visando o concreto funcionamento da empresa, de 

maneira concreta, a fim de monitorar, o mais rigidamente possível, as operações 

internas, a eficácia da produção, os custos e a programação das atividades 

individuais. Para os colaboradores, as mudanças são compreendidas como 

altamente ameaçadoras e vistas como impossíveis de ocorrer. 

 

Com relação à organização teatral, Bergamini (2002) afirma que também 

é denominada por outras classificações como dramática ou histérica, destaca-se por 

ser um tipo de empresa que está sempre em cena. Qualquer acontecimento é razão 

suficiente para ser alvo do noticiário especializado ou não. 

 

Faz-se notar por suas características de extrema atividade, sendo uma 
entidade terrivelmente aventureira a ponto de levar ao extremo a sua 
despreocupação com perigos ou ameaças que possa estar sofrendo. A 
audácia, o risco e a diversificação representam os seus principais 
parâmetros de ação. Na maior parte dessas organizações, a estratégia 
organizacional adotada é o reflexo do exagerado narcisismo do seu 



principal dirigente. Parece, então, que tudo será feito de maneira a dar 
maior realce ao espetáculo que essa pessoa pode oferecer na procura pela 
celebridade ambicionada pelo seu dirigente maior (TAVARES, 2003, p. 6).  

 

Com relação à organização depressiva, Bergamini (2002) e Tavares 

(2003) mencionam que ela é bastante fechada, reinando um clima de passividade, 

aumentando as dificuldades de relacionamento, resolução de problemas e no 

processo de tomada de decisão.  

 

No geral, tudo é feito em prol dos processos produtivos amplamente 
automatizados e da filosofia administrativa que evidentemente adotada, 
tendo, por causa desse tipo de orientação, forte e irresistível tendência 
burocrática. As práticas de trabalho são normalmente preestabelecidas, as 
rotinas devem ser cumpridas a todo custo e os procedimentos formalizados 
ao extremo precisam ser religiosamente respeitados (TAVARES, 2003, p. 
6).  

 

Normalmente, nas empresas depressivas o quadro de gestores age como 

guardiões da organização.   

 

Já a organização esquizóide, segundo Bergamini (2002), é tipicamente 

desintegrada, é difícil encontrar na empresa esquizóide marcas mais claras da 

presença de direção vinda do topo ou de qualquer outra fonte. Facilmente se 

observam cenários típicos de um verdadeiro campo de batalha no qual, motivados 

por ambição pessoal, os executivos, seja em que nível for, procuram satisfazer aos 

seus próprios interesses e motivações carreiristas. Isso tem reflexos evidentes nos 

diferentes grupos que compõem o todo organizacional, em que as iniciativas 

empreendidas por um deles geralmente neutralizam a ação do outro. Não há 

indícios de esforços compartilhados nem de verdadeira cooperação. Falar a respeito 

de trabalhos em equipe para essas empresas não faz praticamente nenhum sentido. 

De forma geral, todos parecem estar mais atentos em “salvar a própria pele”.  

 



3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O objetivo fundamental da pesquisa científica consiste na geração e 

aprofundamento do conhecimento sobre a realidade existente, que pode resultar na 

solução de graves problemas enfrentados, na melhoria do processo produtivo e na 

criação de riquezas e, enfim, do bem-estar da humanidade. 

 

Segundo Köche (2001, p.77), “não existe um método científico no sentido 

de código estabelecido previamente. O que existe são critérios gerais orientadores 

que, no depoimento dos investigadores, facilitam o processo de investigação”. 

 

Existem diversas formas de classificação da pesquisa por diferentes 

autores, seguindo critérios variados dependendo do problema a ser investigado, da 

fonte de informações, dos recursos humanos, materiais e financeiros, entre outros. 

 

3.1 Tipo de Pesquisa  

 

De acordo com o procedimento geral utilizado na forma de investigação pode-se 

afirmar que este trabalho é bibliográfico e associado a um estudo de caso.  

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada com base em referências teóricas publicadas 

em livros, artigos e sites científicos da internet, objetivando conhecer e analisar as principais 

contribuições teóricas existentes sobre motivação.  

 

Segundo Gil (2001), o estudo de caso apresentou-se como uma das possibilidades 

de investigar o objeto de estudo permitindo maior aproximação do pesquisador com aquilo 

que deseja conhecer e estudar, e também desenvolver conhecimentos partindo da realidade 

presente no campo. As possibilidades que o cotidiano social oferece ao pesquisador permitem 

construir um leque de procedimentos e descobertas.  

 



 

 

 

3.2 Classificação da Pesquisa 

 

A pesquisa desenvolvida quanto a sua abordagem foi exploratória e qualitativa. 

Com relação à pesquisa exploratória, esta, objetiva aproximar-se do problema a fim de torná-

lo explícito ou responder hipóteses levantadas inicialmente.  

 

Sobre as pesquisas qualitativas, Oliveira (2001, p. 117) destaca que: 

 

Possuem a facilidade de poder descrever a complexidade de uma 
determinada hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por grupos 
sociais, apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou 
formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau de 
profundidade, a interpretação das particularidades dos comportamentos ou 
atitudes dos indivíduos.  

 

 

3.3 Universo e Amostra 

 

O estudo de caso foi realizado em uma operadora de plano de saúde de grande 

porte, empresa essa familiar e hoje muito sólida, criada desde 1993, com atuação em todo o 

Norte/Nordeste através de uma rede própria de atendimento, além de sua rede credenciada, 

com matriz localizada em Fortaleza-CE. 

 

O universo é o total de indivíduos que possuem as características definidas para a 

pesquisa. No caso desse trabalho, a população é formada por todos os colaboradores da 

operadora de planos de saúde em estudo.  



 

Já a amostra é a parte da população selecionada de acordo com regra previamente 

estabelecida. Para essa pesquisa é uma amostra intencional, pois é formada por 20 

colaboradores, escolhidos aleatoriamente e em diferentes setores para este caso (GIL, 2001).  



4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

4.1 Sujeito da Pesquisa  

 

Na primeira etapa da pesquisa foi traçado o perfil do sujeito da pesquisa, 

a partir de seu sexo, estado civil, escolaridade, faixa etária e salarial, tempo de 

empresa, bem como em quantas empresas trabalhou e quais os principais planos 

para o futuro. Todos os gráficos serão elaborados por dados primários do 

questionário. 

 

As respostas obtidas nessa questão destacam o próprio reflexo da 

população fortalezense em que 54,15% (937.226 pessoas) são mulheres, enquanto 

que 45,85% (793.613) homens, conforme dados divulgados pelo último censo 

demográfico com publicação pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2002).  

 

Com relação ao gênero, constatou-se que 45% são homens e 55% 

mulheres, nos setores administrativos interno da empresa (GRÁFICO 1). 

 

Gráfico 1. Sexo 

55%

45%

Feminino

Masculino

 
   

Em seguida, observou-se o estado civil dos respondentes da pesquisa, 

constatando-se que 45% são solteiros, assim como 40% casados, sendo que, 10% 

possuem relacionamento estável e 5% divorciados ou separados (GRÁFICO 2).   

 



Gráfico 2. Estado civil 
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As informações apresentadas no gráfico 2 também representam as 

últimas informações divulgadas pelo IBGE no início de 2007 sobre o estado civil da 

população fortalezense, destacando o aumento no número de divórcios e de 

separações concedidas em primeira instância. 

 

Na terceira questão os respondentes foram solicitados a informarem 

sobre seu nível de escolaridade. De acordo com o apresentado no gráfico 3, verifica-

se que a maioria dos respondentes possui um bom nível de escolaridade, pois 40% 

já têm o terceiro grau completo, 25% ainda não conseguiram concluir algum curso 

de graduação ou similar, outros 10% já cursam pós-graduação. Mesmo assim, 25% 

terminaram apenas o segundo grau, demonstrando a necessidade de investir mais 

em seus estudos, a fim de se equiparar ao restante dos colegas de trabalho e poder 

angariar novos posto de trabalho na empresa ou fora dela.  

 

Gráfico 3. Escolaridade  
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No entanto, as informações apresentadas no gráfico 3 não representam a 

realidade fortalezense, pois a maioria da população, no máximo, consegue concluir 

o segundo grau completo, em que o acesso a algum curso de graduação ainda é 

restrito aos com melhores condições sociais e financeiras.  

 

Quando os dados sobre a faixa etária, são expressos obtém-se o gráfico 

4 que destaca a amostra populacional desta pesquisa que é formada por pessoas 

maduras, uma vez que 25% têm de 26 a 30 anos, outros 30% de 31 a 35, assim 

como 15% têm de 36 a 40 anos. Entre os mais novos, tem-se 25% na faixa etária de 

21 a 25 anos. Já 5% representam os mais velhos de 41 a 45 anos.  

 
Gráfico 4. Faixa etária  
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O gráfico 5 destaca que 55% têm rendimentos brutos de R$ 380,00 até 

R$ 1.000,00, ou seja, ganham de 1 a menos de 3 salários mínimos, equiparando-se 

à média salarial brasileira que é de 2,5 salários (IBGE, 2002). Com rendimentos 

médios de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 tem-se 15% da amostra, assim como 20%  

ganham de R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00. Com rendimentos superiores a R$ 3.000,00 

tem-se apenas 10% dos respondentes. 

 

Com relação à faixa salarial, observa-se que as pessoas da amostra da 

pesquisa possuem baixos rendimentos brutos, conforme apresenta o gráfico 5. 

 
 
 
 



 
Gráfico 5. Faixa salarial 
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Mesmo assim, os rendimentos registrados na pesquisa de campo ainda 

são superiores à média regional e fortalezense em que quase a metade da 

população sobrevive com até dois salários mínimos (IBGE, 2002).  

 

Sobre o tempo médio de atuação na empresa, o gráfico 6 apresenta, 

onde 10% têm até 1 ano de atuação na empresa, 15% de 1 a 2 anos, enquanto que 

a maioria da amostra populacional, 75%, já são colaboradores da organização há 

mais de dois anos. A análise desses dados revela que o turnover pode ser 

considerado baixo, assim como, os colaboradores estão, em geral, satisfeitos com 

as condições oferecidas pela empresa. No entanto, em outros ramos de atividade 

como nas empresas de Call Center, o tempo médio da atuação nas organizações 

não alcançam um ano.  

 

 Gráfico 6. Tempo de empresa 
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Complementando essa análise, os respondentes foram solicitados a 

informarem em quantas empresas já trabalharam antes de ingressarem na atual. 

Segundo dados apresentados no gráfico 7, demonstram que as pessoas 

trabalharam em poucas empresas antes de ingressarem na atual, pois 30% 

responderam terem trabalhado em duas empresas, bem como outros 30% em três. 

Mesmo assim, 15% afirmaram terem trabalhado em quatro empresas, 5% em cinco 

e 20% em seis. As respostas obtidas nessa questão retratam a realidade do setor 

médico hospitalar fortalezense, em que existe pouca mudança de emprego, com 

maior facilidade do colaborador firmar-se em uma determinada empresa.  

 

 Gráfico 7. Quantas empresas trabalhou antes da atual  
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Encerrando essa primeira parte do levantamento do questionário, os 

respondentes foram solicitados a informarem qual o seu principal objetivo no que se 

refere ao seu futuro profissional. As informações apresentadas no gráfico 8 

destacam que 20% das pessoas estão satisfeitas com a empresa, pois possuem 

como principal plano para seu futuro profissional continuarem como funcionários da 

empresa. Para 45%, a principal meta para o futuro é abrir seu próprio negócio, 

demonstrando um espírito empreendedor, assim como a vontade de terem 

rendimentos maiores. Na opinião de 35%, passar em um concurso público é a meta 

a ser perseguida ao longo dos anos.  

 

 



 
Gráfico 8. Planos para o futuro profissional 
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As pessoas, ao afirmarem que desejam permanecer na empresa, podem 

demonstrar satisfação de estarem trabalhando na organização pesquisada ou até 

mesmo, certa acomodação. Já ao desejarem abrir seu próprio negócio, os 

respondentes destacam seu lado empreendedor, desejoso em ter uma fonte de 

renda própria e não dependerem de salário pago por outros. Passar em um 

concurso público, além de ser uma fonte de renda maior, também representa maior 

estabilidade de emprego, fato este difícil de ser encontrado no atual ambiente de 

trabalho.  

 

4.2 Motivação no Trabalho  

 

Nesta parte da pesquisa, objetiva-se analisar a motivação no trabalho, a 

partir da percepção dos respondentes. 

 

Quando questionados se gostam do que fazem, todos os vinte 

respondentes disseram que sim, demonstrando estarem satisfeitos e motivados com 

as atividades profissionais desenvolvidas na empresa.  

 

Na seqüência foram solicitados a informarem qual o principal motivo o 

levaram a escolher esta profissão, conforme apresenta o gráfico 9. 

 



Dentre os principais motivos que levam uma pessoa a adotar uma 

determinada profissão, 40% mencionaram que buscaram a estabilidade no emprego, 

assim como 30% a necessidade de dinheiro, outros 20% destacaram como 

qualificação para outros empregos. Mesmo assim, 5% por imposição da família e 5% 

a falta de outra oportunidade. Com isso, observa-se a variedade de respostas 

encontradas, ressaltando-se a subjetividade dessa questão. No entanto, em 

amostras populacionais mais heterogêneas, por exemplo, caso as pessoas 

cursassem todas um determinado curso de graduação, a maioria das respostas 

estaria vinculadas às oportunidades que o mercado oferece, superando, inclusive a 

vocação.  

 

Gráfico 9. Principal motivo que o levou a escolher a profissão  
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Em seguida, os respondentes foram solicitados a informarem como ocorre 

o relacionamento com os outros funcionários, a fim de identificar a possibilidade ou 

não de ocorrer algum problema no clima organizacional da empresa. O gráfico 10 

apresenta que 70% dos participantes da amostra destacaram que o relacionamento 

com os outros colaboradores é ótimo, enquanto que 20% o consideram bom e 

apenas 10% regular, demonstrando que o relacionamento interpessoal dos 

funcionários da empresa é bom, sendo possível evitar conflitos maiores. O 

relacionamento interpessoal nesse setor tende realmente a ser melhor, pois não 

existe a competitividade em termos de vendas ou atividades afins, o que não incita 

que os funcionários tentem ser “melhores” do que os outros, pois as funções 



desempenhadas são administrativas, operações ou afins, fazendo com que haja 

maior colaboração entre todos e não competição interna.  

 

Gráfico 10. Relacionamento com os outros colaboradores da empresa 
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Quando questionados sobre qual o principal item os mantém motivados a 

continuarem trabalhando na empresa, o item em destaque por 55% da amostra de 

respondentes foram os salários e plano de benefícios, enquanto 20% destacaram o 

bom ambiente de trabalho, 15% a oportunidade de crescimento da empresa, para 

10% os prêmios por produção. Ao destacarem que a principal motivação são os 

salários e os benefícios, os colaboradores da amostra demonstraram que ainda 

estão na base da pirâmide de Maslow em que as necessidades primárias são 

representadas por características como as citadas pela amostra pesquisada, ainda 

precisando serem mais motivados ainda para alcançarem níveis mais altos de 

motivação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 11. Principal item que mantém motivado a trabalhar na empresa 

55%

20%

15%

10%

Salários e benefícios

Bom ambiente de trabalho

Oportunidade de crescimento

na empresa

Prêmios por produção

 
  

 

Quando questionados se o ambiente de trabalho fornece o mínimo de 

conforto necessário iluminação, ventilação, entre outros para um indivíduo, obtém-se 

as informações observadas no gráfico 12, que 85% concordam que a empresa 

fornece as condições físicas aos colaboradores, mas 15% discordam disso, 

ressaltando que a organização precisa detalhar melhor quais os requisitos ainda 

deixam a desejar.  

 

Gráfico 12. A empresa fornece as condições físicas aos colaboradores 

85%

15%

Sim             

Não

 
 



Em seguida, os respondentes foram solicitados a informarem se além do 

salário mensal, existe alguma outra forma de benefício que a empresa lhe oferece. 

Nesta questão todas as pessoas da pesquisa responderam afirmativamente, uma 

vez que a organização oferece plano de saúde, tíquete alimentação, vale transporte 

e auxílio creche, entre outros benefícios que são negociados ao final de cada ano 

por acordo coletivo. Empresa do porte como a organização pesquisa normalmente 

oferecem um plano de benefícios compatível com os oferecido pelo mercado, por 

isso, todos os colaboradores da empresa afirmaram positivamente que possuem 

algum tipo de benefício.  

 

Quando questionados se estão realizados com a função desempenhada 

na empresa, os dados obtidos são expressos no gráfico 13 onde destaca que 80% 

das pessoas da amostra estão realizadas com as funções desempenhadas na 

empresa, enquanto que 20% mencionaram que não, ressaltando que a organização 

precisa identificar quem são estes colaboradores, a fim de saber quais são os 

motivos que os leva a não realização, buscando melhorar esta situação. A 

realização com a função desempenhada na empresa é muito subjetiva e relativa, 

podendo mudar de acordo com a situação em que o colaborador está, caso tenha 

passado por algum problema pessoal ou profissional, ou, em caso contrário, se tiver 

recebido um aumento salarial, enfim, são situações opostas que podem retratar 

respostas diferentes.  

 

Gráfico 13. Realizados com a função desempenhada na empresa 
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Na décima sétima questão, as pessoas da amostra foram perguntadas 

como avaliam o valor em dinheiro do seu salário mensal. De acordo com o gráfico 

14, observa-se que 15% da amostra consideram seu salário como ótimo, enquanto 

que 40% acreditam ser bom, assim como 25% regular e 20% ruim. Dessa forma, 

observa-se que esta questão reflete os baixos salários da amostra da pesquisa que 

variam de R$ 380,00 a R$ 1.000,00. As pessoas, em sua maioria, são insatisfeitas 

por natureza, sempre buscando condições melhores de vida e de dinheiro, esse 

gráfico retrata, em parte, a constante busca das pessoas por condições melhores.  

 

Gráfico 14. Avaliação do salário recebido 
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Em seguida, foram perguntados se na atual atividade desempenhada na 

empresa possuem expectativas futuras, conforme apresenta o gráfico 15.  

 

Com relação à atividade desempenhada na empresa, 75% acreditam que 

possuem expectativas futuras, haja vista que vislumbram possibilidades de 

crescimento na organização. No entanto, 25% não concordam com esta percepção. 

Essas respostas variam de acordo com o setor no qual a pessoa está alocada e sua 

estrutura, além da própria escolaridade que possui. 

 
 
 
 
 
 



Gráfico 15. Relação entre a atividade desempenhada na empresa e as  
expectativas futuras 
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Quando questionados se o salário recebido condiz com as 

responsabilidades desempenhadas na empresa, os resultados obtidos foram, 

conforme exposto no gráfico 16, que 65% da amostra da pesquisa estão satisfeitas 

com o salário, acreditando que é condizente com as responsabilidades 

desempenhadas na empresa, enquanto 35% não o estão, devendo a empresa 

analisar quais são os motivos de insatisfação, uma vez que as pessoas tendem a 

ser insatisfeitas por natureza, bem como, em outros casos, tendem a gastar mais do 

que ganham, aumentando suas dívidas e ficando sem condições para pagar.  

 
Gráfico 16. Grau de satisfação entre o salário recebido e as responsabilidades 
desempenhadas na empresa 
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Na vigésima questão, os respondentes da amostra foram perguntados se 

dão o máximo de si ao desempenharem suas atividades na empresa. O gráfico 17 

destaca que 85% da amostra consideram que dão o máximo de si ao 

desempenharem suas atividades profissionais na empresa, demonstrando empenho 

e dedicação, enquanto que 15% negaram esta afirmativa. 

 

Gráfico 17. Nível de comprometimento com as atividades profissionais 
desempenhadas na empresa 
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Na questão seguinte, os respondentes da amostra foram solicitados a 

informarem quais dos valores possuem, sendo possível assinalar até três respostas. 

Inicialmente, os colaboradores foram informados que os valores organizacionais 

referem-se aos comportamentos que as pessoas devem adotar dentro da empresa, 

a fim de atuarem de acordo com seus preceitos éticos e morais, estabelecendo os 

limites de ação dos funcionários. Ou seja, são comportamentos específicos, práticos 

que precisam ser adotados.  

 

O gráfico 18 destaca que 33% das respostas obtidas mencionaram a 

honestidade, enquanto que 30% a sinceridade, outros 13% servir sempre, 12% a 

bondade, assim como outros 12% a simpatia.   

 

 



 

Gráfico 18. Valores intelectuais e morais que atribuem a si 
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Quando questionados se a empresa oferece plano de crescimento 

profissional (plano de cargos e salários), obtém-se o gráfico 19. Apenas 30% dos 

respondentes reconhecem a existência do plano de cargos e salários da empresa, 

enquanto que 70% ainda não sabem de sua existência. Estas respostas podem nos 

levar a pensar que alguns setores da empresa possuem plano de cargos e salários, 

enquanto outros não, ou então que os funcionários não têm conhecimento deste 

fato. O plano de cargos e salários é importante, pois oferece aos colaboradores a 

oportunidade de crescimento dentro da empresa.  

 
Gráfico 19. Oferta de plano de cargos e salários  
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Na vigésima terceira questão, os respondentes da amostra foram 

solicitados a informarem como percebem sua responsabilidade no cumprimento das 

tarefas, assiduidade, qualidade no trabalho, conforme destaca o gráfico 20, que 

80%, da responsabilidade nas atividades profissionais é ótima, enquanto que 10% a 

consideram boa e 10% regular, destacando que as pessoas possuem 

comprometimento com seu trabalho e as atividades desempenhadas na empresa. 

Essa questão é importante ao contexto do trabalho, pois conforme o referencial 

teórico apresentado, a responsabilidade nas atividades profissionais é compatível 

com o nível de satisfação e motivação das pessoas no trabalho, ou seja, quanto 

mais satisfeitas e motivadas maior será a tendência de serem responsáveis.  

 
Gráfico 20. Auto-avaliação das responsabilidades desempenhadas como 
atividades profissionais 
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Na questão seguinte, os respondentes da pesquisa foram solicitados a 

informarem como percebem sua dedicação à empresa. As informações trazidas com 

o gráfico 21destacam que 75% dos respondentes consideram que sua dedicação às 

atividades desempenhadas na empresa são ótimas, enquanto que 15% boa e 10% 

regular. Assim como na questão 20, nessa a dedicação das pessoas também tende 

a ser maior de acordo com seu grau de satisfação e motivação, conforme já 

destacado por pesquisas motivacionais realizadas nessa área e apresentadas no 

referencial teórico exposto anteriormente.  

 

 



 

Gráfico 21. Dedicação nas atividades profissionais 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Encerrando esta parte do questionário, os respondentes da pesquisa 

foram solicitados a assinalarem a frase que acreditam ser a mais condizente do 

atual mercado de trabalho. O quadro 1 destaca que 55% da amostra destacaram 

que existe falta de emprego, assim como 30% mencionaram que o mercado de 

trabalho abre as portas para a competência. Mesmo assim, 5% ressaltaram que os 

gestores só querem explorar os funcionários, assim como outros 5% que os 

vendedores não vendem por causa da concorrência e os últimos 5% acreditam que 

a concorrência só existe para pessoas despreparadas.  

 

Muitos especialistas no assunto e até mesmo no meio acadêmico, 

observa-se que realmente existe falta de emprego, mas, em sua maioria, isso ocorre 

quando as pessoas não estão capacitadas, não possuem os conhecimentos, 

habilidades, competências e atitudes condizentes com as necessidades do mercado. 

Ou seja, não buscam aumentar sua empregabilidade, pois, muitas vezes, acreditam 

que o atual emprego pode ser eterno e como já sabem desempenhar as atividades 

profissionais requeridas não investem em si mesmo por meio de novos cursos e/ou 

treinamentos de capacitação.  

 

Com relação ao fato de que o mercado de trabalho abre as portas para a 

competência, realmente as empresas buscam pessoas com perfil mais adequado, 

ou seja, profissionais que já estejam bem preparados, com os conhecimentos, 
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habilidades, competências e atitudes necessárias para desempenharem atividades 

profissionais, pois reduz o tempo e o investimento inicial para iniciar estas pessoas 

na nova empresa.  

 

No que se refere à idéia dos gestores só quererem explorar os 

funcionários, isso é muito subjetivo, pois os líderes de equipe podem realmente 

adotar essa posição como parte de um perfil de liderança inadequado ou então os 

respondentes da pesquisa sentirem-se injustiçados ou explorados em um 

determinado momento, ou ainda pelo excesso de trabalho acreditarem que estão 

trabalhando demais.  

 

A frase, os vendedores não vendem por causa da concorrência, reflete 

em não acreditar no potencial de sua área comercial, pois em todo setor econômico 

existe concorrência em a competitividade é muito alto. No mercado de saúde e de 

planos de saúde não é diferente, precisando que os vendedores saibam lidar com 

essas diferenças e tirar vantagem disso.  

 

Quadro 1. Frase que representa o mercado de trabalho na percepção dos 

pesquisados 

RESPOSTA: % 

Existe falta de emprego 55 

O mercado de trabalho abre as portas para a competência 30 

Gestores só querem explorar os funcionários 5 

Os vendedores não vendem por causa da concorrência 5 

A concorrência só existe para pessoas despreparadas 5 

TOTAL: 100 

Fonte: Dados Primários Questionário (2007) 

 



CONCLUSÕES 

 

Diante do apresentado ao longo deste trabalho acadêmico, pode-se afirmar que as 

políticas adotadas pelo setor de recursos humanos da empresa em questão se refletem na 

motivação e satisfação de seus funcionários à medida que oferece uma política salarial e de 

benefícios condizentes com o mercado, bem como possui instalações físicas adequadas, com a 

realização da prática do feedback, gestão humanizada e adoção de uma comunicação interna 

transparente.  

 

No primeiro capítulo verifica-se a evolução histórica das empresas, onde 

inicialmente os processos eram mais valorizados do que as pessoas, encaradas como simples 

instrumento de trabalho, uma forma de garantir a produtividade das organizações. Nesse 

período, não se falava em motivação, satisfação ou qualidade de vida no trabalho, pois o lucro 

era a única preocupação dos industriais.  

 

Em seguida, ocorreu uma estruturação das empresas e de seus setores de recursos 

humanos com as pessoas sendo mais valorizadas, reconhecidas únicas, com necessidades, 

desejos e anseios diferentes. Nessa fase, já são aplicados treinamentos, novas formas de 

capacitação, planos de benefícios e de cargos e salários, além da aplicação de conceitos 

voltados à motivação, qualidade de vida, capital intelectual e satisfação.  

 

No capítulo seguinte foram apresentados os principais conceitos e a importância 

da motivação no contexto organizacional, expondo as características do comportamento 

motivacional. Para tanto, foi primordial abordar as principais teorias motivacionais e como as 

mesmas são aplicadas nas empresas, seja através da área de recursos humanos ou da própria 

equipe gestora, a fim de obter funcionários mais satisfeitos, motivados e com qualidade de 

vida no trabalho. Assim, ao serem identificadas as forças motivacionais as empresas têm mais 

oportunidades de manter sua equipe mais produtiva, por estarem mais motivados. Para isso, é 

importante que sejam identificadas e prevenidas as principais patologias motivacionais.  

 



Com a pesquisa de campo constata-se que visando manter seus colaboradores 

satisfeitos e motivados, a empresa em estudo desenvolve ações que objetivam a promoção da 

melhoria contínua, com gerência participativa, respeito e valorização dos colaboradores 

enquanto pessoas, por meio de reuniões, confraternizações, treinamento, entre outras 

atividades que variam de acordo com a empresa a ser analisada. Com isso, respondeu-se à 

questão inicialmente levantada como problemática do estudo.  

 

Este resultado mostra que os objetivos da maioria nas características de motivação 

dos colaboradores da empresa em análise foram identificadas e analisadas, verificando-se que 

eles valorizam a questão salarial, a comemoração dos resultados alcançados, uma gestão mais 

humanizada, bem como a existência de uma comunicação transparente, com qualidade nas 

relações pessoais.  

 

Para tanto, foi primordial apresentar os principais modelos teóricos de motivação 

que são aplicados na empresa em análise, descrevendo os principais programas motivacionais 

implementados pela área de recursos humanos da  empresa, com a identificação dos principais 

fatores motivacionais dos colaboradores.  

 

Desse modo, com o estudo de caso constatou-se que os respondentes da 

amostra estão satisfeitos e motivados com as condições de trabalho promovidas 

pela empresa.  

 

No entanto, apesar de estar ciente de que este trabalho atingiu os 

objetivos propostos, acredita-se que ele pode ser aperfeiçoado. Surge assim, uma 

necessidade de aprofundar ainda mais o tema, buscando futura realização de um 

estudo de campo, mediante a aplicação de um outro instrumento, com um maior 

número de entrevistados, visando a ampliação dos aspectos motivacionais e de 

satisfação identificados, comparando-os com os resultados alcançados nesta 

primeira pesquisa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

PARTE 1 – SUJEITO DA PESQUISA  

 

Estou realizando uma pesquisa para fundamentar a minha monografia de Pós-

Graduação, cujo objetivo é identificar e analisar quais as características de 

motivação dos colaboradores de uma empresa de grande porte do setor de 

assistência médica. Para tanto, não é preciso sua identificação e os dados aqui 

coletados serão tratados em caráter confidencial.  

 

1. Sexo: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

2. Faixa Etária:  

(  ) De 21 a 25 anos                                        (  ) De 26 a 30 anos 

(  ) De 31 a 35 anos                                        (  ) De 36 a 40 anos 

(  ) De 41 a 45 anos                                        (  ) Acima de 45 anos 

3. Estado Civil:  

(  ) Solteiro                                                       (  ) Casado 

(  ) Separado/Divorciado                                  (  ) Viúvo  (  ) Namorando 

4. Escolaridade:  

(  ) Até a 4a série do ensino fundamental       (  ) Até a 8a série do ensino fundamental 

(  ) Segundo Grau Incompleto                        (  ) Segundo Grau Completo 

(  ) Terceiro Grau Incompleto                         (  ) Terceiro Grau Completo                        

(  ) Pós-graduação Incompleto                      (  ) Pós-graduação Completo     

(  ) Mestrado Incompleto                                (  ) Mestrado Completo         

5. Faixa Salarial: 

(  ) De R$ 350,00 a R$ 1.0000,00                  (  ) De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 

(  ) De R$ 2.0001,00 a R$ 3.000,00               (  ) A partir de R$ 3.001,00 

6. Tempo de Empresa: 

(  ) Até 1 ano                                                   (  ) De 1 a 2 anos 

(  ) De 6 meses a um ano                               (  ) Acima de 2 anos 

 

 



7. Em quantas empresas você trabalhou antes dessa?  

(  ) 1                                                                 (  ) 4                          

(  ) 2                                                                 (  ) 5                                 

(  ) 3                                                                 (  ) 6             

8. Quais os seus planos para o futuro?  

(  ) Permanecer na empresa                           (  ) Antecipar a aposentadoria 

(  ) Abrir um negócio                                       (  ) Arrumar outro emprego  

 (  ) Passar em um concurso público               (  ) Parar de trabalhar e estudar 
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9. Você gosta do que faz? (assinalar somente uma resposta) 

(  ) Sim                                                            (  ) Não 

(  ) Ás Vezes                                                   (  ) Não Sei 

10. O que levou você escolher esta profissão? (responder em ordem de 

prioridade – 2 no máximo) 

(  ) Imposição da família                                  (  ) Ocupar o tempo ocioso 

(  ) Qualificação para outros empregos           (  ) Necessidade de dinheiro 

(  ) Estabilidade no emprego                           (  ) Falta de outra oportunidade 

11. Como é o seu relacionamento com os outros funcionários? (assinalar 

somente uma resposta) 

(  ) Ótimo                                                          (  ) Bom 

(  ) Regular                                                       (  ) Ruim 

12. O que lhe mantém motivado a trabalhar nesta empresa? (responder em 

ordem de prioridade – 3 no máximo) 

(  ) Oportunidade de crescimento na empresa   (  ) Prêmios por produção 

(  ) Respeito e admiração por parte da chefia     (  ) Treinamentos e palestras 

(  ) Bom ambiente de trabalho                             (  ) Outros, favor citar:  

13. O ambiente de trabalho fornece o mínimo de conforto necessário 

(iluminação, ventilação, entre outros) para um indivíduo? (assinalar somente 

uma resposta) 

(  ) Sim                                                                  (  ) Não 



14. Além do salário mensal, existe alguma outra forma de benefício que a 

empresa lhe oferece? (assinalar somente uma resposta) 

(  ) Sim                                                                  (  ) Não 

15. Identifique os benefícios que a empresa oferece. (responder em ordem de 

prioridade – 3 no máximo):  

(  ) Vale alimentação                                        (  ) Vale transporte 

(  ) Plano odontológico                                     (  ) Plano de saúde 

(  ) Prêmios de produção                                  (  ) Empréstimos financeiros 

(  ) Reembolso ou financiamento de remédios   (  ) Outros, favor citar:  

 

16. Você se sente realizado (a) com a função na empresa? (assinalar somente 

uma resposta) 

(  ) Sim                                                              (  ) Não 

17. Com relação ao valor em dinheiro do seu salário mensal, você o considera: 

(assinalar somente uma resposta) 

(  ) Ótimo                                                         (  ) Bom 

(  ) Regular                                                      (  ) Ruim 

18. Em sua atual atividade, você acredita que existam expectativas futuras?  

(  ) Sim                                                              (  ) Não 

19. O salário que você recebe condiz com suas responsabilidades? (assinalar 

somente uma resposta) 

(  ) Sim                                                              (  ) Não 

20. Você dá o máximo de si na atividade que exerce? (assinalar somente uma 

resposta) 

(  ) Sim                                                              (  ) Não 

21. Qual dos valores abaixo você possui? (responder em ordem de prioridade 

– 3 no máximo). 

(  ) Honestidade                                               (  ) Sinceridade 

(  ) Servir sempre                                             (  ) Bondade 

(  ) Simpatia                                            

22. Existe um plano de crescimento profissional (plano de cargos e salários) 

dentro da empresa que você trabalha?  

(  ) Sim                                                              (  ) Não 



23. Com relação a sua responsabilidade (cumprimento de suas tarefas, 

assiduidade, qualidade, entre outros) no trabalho, de uma forma geral, você a 

considera: (assinalar somente uma resposta). 

(  ) Ótimo                                                         (  ) Bom 

(  ) Regular                                                      (  ) Ruim 

24. Com relação a sua dedicação na empresa, você a considera: (assinalar somente 

uma resposta) 

(  ) Ótimo                                                         (  ) Bom 

(  ) Regular                                                      (  ) Ruim 

 

25. Qual das frases abaixo você considera que expressa o mercado atual de 

trabalho? (assinalar somente uma resposta) 

(  ) Existe falta de emprego                

(  ) Gestores só querem explorar os funcionários 

(  ) O mercado de trabalho abre as portas para a competência     

(  ) Os vencedores não vendem por causa da concorrência  

(  ) A concorrência só existe para pessoas despreparadas 
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