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RESUMO 

 

Introdução: Este presente trabalho abordou sobre a temática da motivação no ambiente de 

trabalho. Pois, compreende-se que a motivação é uma força que faz com que as pessoas ajam 

em prol das suas necessidades e estímulos. Assim, elas agem por uma necessidade interna, 

observa-se que o funcionário que é incentivado a correr atrás de seus objetivos, com 

perspectiva de crescimento e, é reconhecido, faz suas tarefas com vontade, consequentemente, 

sentirá prazer em cumpri-las. Porém, é importante entender que a motivação é algo mutável, 

passageiro, varia de acordo com as necessidades de cada individuo, portanto, enquanto existir 

um objetivo terá a motivação, e assim, ela deve ser alimentada constantemente. Funcionários 

motivados obtêm maior resultados. Na atualidade, observa-se que vem sendo utilizada nas 

empresas, a psicologia organizacional, como ferramenta para identificar a melhor forma de 

manter os funcionários motivados com mais assertividade. Objetivo: O objetivo geral deste 

trabalho é evidenciar a importância da psicologia organizacional que ajuda a implementar e 

manter a motivação dentro da organização, para que as pessoas possam trabalhar de forma 

segura emocionalmente. Materiais e Métodos: o trabalho foi desenvolvido por meio de uma 

pesquisa básica, explicativa, qualitativa e bibliográfica, onde foram apresentadas as 

necessidades da empresa em obter funcionários motivados, por meio de projetos e cuidados 

eficazes, organizados e pensados por profissionais capazes de amenizar tais problemas e, 

assim, conquistar o sucesso almejado. No decorrer do trabalho, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica e, as conclusões em geral, aplicam-se a qualquer sujeito. Para a boa 

compreensão desta temática, foram feitos estudos em livros de autores que propõem este tipo 

de estudos e artigos em sites na Internet, considerados confiáveis tecnicamente. Resultados: o 

enfoque da presente pesquisa foi expor, a respeito da importância de manter os funcionários 

motivados, no ambiente de trabalho. Observa-se que a motivação é necessária para que a 

produção e a qualidade de vida do funcionário ultrapassem dimensões consideráveis, já que a 

vigorosidade é o estímulo para o bom desempenho de todos. Conclusão: Neste sentido o 

trabalho demonstra ao final, a importância de manter os funcionários satisfeitos e motivados. 

Portanto, conclui-se que a problemática poderá ser sanada por meio de implantação da 

psicologia organizacional, que poderá trabalhar de forma eficaz para melhorar a qualidade do 

profissional que integra uma empresa.  

 

 
Palavras-chave: Estímulos; Envolvimento; Comportamento; Motivação. 
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“A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho 

e reconhecimento”. 

Frederick Herzberg 

 

https://www.pensador.com/autor/frederick_herzberg/
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

      A motivação do ser humano surgiu desde o inicio da humanidade, é uma força natural 

e intrínseca que modifica-se a cada momento, durante toda a vida e, pode influenciar 

positivamente ou negativamente, nas ações do ser humano.  

     No início da Revolução Industrial, as empresas eram focadas em produzir sempre mais 

e mais, e não se importavam tanto com seus colaboradores, as remunerações eram baixas, leis 

rígidas e, caso os empregados não cumprissem com as tarefas que as fossem submetidas, 

poderiam receber punições. 

Longas jornadas repetitivas de trabalho, juntamente com poucas horas de descanso, 

tornavam-se estressantes e desmotivadoras. Percebeu-se ao longo da história do comércio e 

troca de serviços, que funcionários desmotivados afetavam a produção e o desenvolvimento 

da empresa. Por essa razão, as empresas passaram cada vez mais enfatizar a motivação e o 

reconhecimento, preocupando-se com a condição de vida e o bem estar de seu quadro de 

funcionários, e assim, ofereceu-se condições favoráveis e adequadas de trabalho para todos os 

colaboradores das organizações. 

     Segundo CHIAVENATO (2003), “o comportamento organizacional é a contínua 

interação entre pessoas e empresas que se influenciam mutuamente”. Uma das maiores 

dificuldades de uma empresa é criar um ambiente propício e motivador para seus 

colaboradores, a fim de que todos fiquem satisfeitos, no âmbito empresarial, porque 

funcionários sem motivação dificilmente conseguem comprovar sua capacidade, potencial  e 

também, alcançar bons resultados.  

Muitos estudos foram realizados até o momento, mas sabe-se que não depende 

somente do profissional que rege uma empresa, e sim, de outros profissionais capacitados 

para sanar e acudir as necessidades específicas de cada setor e de cada indivíduo que faça 

parte da organização. Além disso, observa-se que o resultado não é imediato, portanto, é 

necessário acompanhamento contínuo para que seja satisfatório para todos os envolvidos. 

      Este trabalho buscou evidenciar como a psicologia organizacional ajuda a implementar 

e manter a motivação dentro da organização, bem como apontar, como a motivação dos 

colaboradores geram benefícios/lucratividade para a organização, dessa forma, ressaltam-se as 

ferramentas adequadas para manter os colaboradores motivados. 
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 Atualmente, alguns profissionais da saúde têm acompanhado de perto os problemas 

dos funcionários em uma empresa, que possui programas de interação e melhorias na 

qualidade de vida, assim, os psicólogos auxiliam no bem estar de cada indivíduo que compõe 

o grupo empresarial. Isto se deve, por uma observação realizada nos últimos anos, que cada 

vez mais os funcionários têm apresentado aspectos de desmotivação devido as diversas 

causas, como por exemplo: a falta de suporte, a exclusão, a rotina cansativa, salários abaixo 

da expectativa, a falta de reconhecimento e de crescimento na empresa, onde fazem com que 

as pessoas sintam-se incapazes e insuficientes.  

Estas foram às causas mais discutidas teoricamente, e ainda, de acordo com os 

estudiosos como Chiavenato, apontam que uma equipe desmotivada gera consequências 

negativas para a organização. Diante disso, as empresas que trabalham com a preocupação de 

oferecer qualidade de vida aos seus funcionários, têm cada vez mais buscado reverter a 

situação, priorizam a importância da forma de motivar seus funcionários, já que, quando há 

melhorias no aspecto motivacional de cada colaborador, o resultado é favorável. Assim, 

aumentam seu nível de participação, comprometimento e rendimento de produção para as 

empresas. 

        Por essa razão, a importância da motivação no ambiente de trabalho, diante da 

literatura estudada, levou a crer que a problemática poderá ser sanada por meio de 

implantação da psicologia organizacional, que de forma eficaz dentro das organizações, 

poderá motivar seus colaboradores e melhorar na qualidade profissional de cada componente 

que integra a empresa.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é evidenciar a importância da psicologia 

organizacional que ajuda a implementar e manter a motivação dentro da organização, para 

que as pessoas possam trabalhar de forma segura emocionalmente. 

2.2. Específicos 

 

 Apresentar a implantação da psicologia organizacional e evidenciar de que forma a  

motivação dos colaboradores gera benefícios/lucratividade para a organização. 

 Ressaltar as ferramentas para manter os colaboradores motivados. 
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RESUMO 

 

Introdução: Este presente trabalho abordou sobre a temática da motivação no ambiente de 

trabalho. Pois, compreende-se que a motivação é uma força que faz com que as pessoas ajam 

em prol das suas necessidades e estímulos. Assim, elas agem por uma necessidade interna, 

observa-se que o funcionário que é incentivado a correr atrás de seus objetivos, com 

perspectiva de crescimento e, é reconhecido, faz suas tarefas com vontade, consequentemente, 

sentirá prazer em cumpri-las. Porém, é importante entender que a motivação é algo mutável, 

passageiro, varia de acordo com as necessidades de cada individuo, portanto, enquanto existir 

um objetivo terá a motivação, e assim, ela deve ser alimentada constantemente. Funcionários 

motivados obtêm maior resultados. Na atualidade, observa-se que vem sendo utilizada nas 

empresas, a psicologia organizacional, como ferramenta para identificar a melhor forma de 

manter os funcionários motivados com mais assertividade. Objetivo: O objetivo geral deste 

trabalho é evidenciar a importância da psicologia organizacional que ajuda a implementar e 

manter a motivação dentro da organização, para que as pessoas possam trabalhar de forma 

segura emocionalmente. Materiais e Métodos: O trabalho foi desenvolvido por meio de uma 

pesquisa básica, explicativa, qualitativa e bibliográfica, onde foram apresentadas as 

necessidades da empresa em obter funcionários motivados, por meio de projetos e cuidados 

eficazes, organizados e pensados por profissionais capazes de amenizar tais problemas e, 

assim, conquistar o sucesso almejado. No decorrer do trabalho, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica e, as conclusões em geral, aplicam-se a qualquer sujeito. Para a boa 

compreensão desta temática, foram feitos estudos em livros de autores que propõem este tipo 

de estudos e artigos em sites na Internet, considerados confiáveis tecnicamente. Resultados: 

O enfoque da presente pesquisa foi expor, a respeito da importância de manter os funcionários 

motivados, no ambiente de trabalho. Observa-se que a motivação é necessária para que a 

produção e a qualidade de vida do funcionário ultrapassem dimensões, consideráveis, já que a 

vigorosidade é o estímulo para o bom desempenho de todos. Conclusão: Neste sentido o 

trabalho demonstra ao final, a importância de manter os funcionários satisfeitos e motivados. 

Portanto, conclui-se que a problemática poderá ser sanada por meio de implantação da 

psicologia organizacional, que poderá trabalhar de forma eficaz para melhorar a qualidade do 

profissional que integra uma empresa.  

 

                                                             
1  Autora: Graduanda em Administração pelo UNICERP. 

2 Orientadora: Professora do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio-UNICERP-, Mestre em Teoria Literária 

pela Universidade Federal de Uberlândia-UFU.   
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Palavras-chave: Estímulos; Envolvimento; Comportamento; Motivação. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: This paper deals with the theme of motivation in the workplace. For, it is 

understood that motivation is a force that makes people act for their needs and stimuli. Thus, 

they act out of an internal need, it is observed that the employee who is encouraged to pursue 

his goals, with a growth perspective and, is recognized, does his tasks with will, consequently, 

will take pleasure in fulfilling them. However, it is important to understand that motivation is 

something changeable, fleeting, varies according to the needs of each individual, therefore, 

while there is an objective will have the motivation, and thus, it must be nourished constantly. 

Motivated employees get higher results. At present, it is observed that organizational 

psychology has been used in companies as a tool to identify the best way to keep employees 

motivated with more assertiveness. Objective: The general objective of this paper is to 

highlight the importance of organizational psychology that helps to implement and maintain 

motivation within the organization so that people can work safely emotionally. Materials and 

Methods: The present research was developed through a basic, explanatory, qualitative and 

bibliographical research, where the company's needs were presented to obtain motivated 

employees, through projects and effective care, organized and thought by professionals 

capable of mitigating such problems and, thus, , achieve the desired success. In the course of 

the work, the bibliographic research was used and, the conclusions in general, apply to any 

subject. For the good understanding of this subject, studies were done in books of authors 

who propose this type of studies and articles in Internet sites, considered technically reliable.  

Conclusion: In this sense the research demonstrates in the end, the importance of keeping 

employees satisfied and motivated. Therefore, it is concluded that the problem can be solved 

through the implementation of organizational psychology, which can work effectively to 

improve the quality of the professional that integrates a company. 

Keywords: Stimuli; Involvement; Behavior; Motivation. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

      A motivação do ser humano surgiu desde o inicio da humanidade, é uma força natural 

e intrínseca que modifica-se a cada momento, durante toda a vida e, pode influenciar 

positivamente ou negativamente, nas ações do ser humano.  

     No início da Revolução Industrial, as empresas eram focadas em produzir sempre mais 

e mais, e não se importavam tanto com seus colaboradores, as remunerações eram baixas, leis 

rígidas e, caso os empregados não cumprissem com as tarefas que as fossem submetidas, 

poderiam receber punições. 

Longas jornadas repetitivas de trabalho, juntamente com poucas horas de descanso, 

tornavam-se estressantes e desmotivadoras. Percebeu-se ao longo da história do comércio e 

troca de serviços, que funcionários desmotivados afetavam a produção e o desenvolvimento 

da empresa. Por essa razão, as empresas passaram cada vez mais enfatizar a motivação e o 

reconhecimento, preocupando-se com a condição de vida e o bem estar de seu quadro de 

funcionários, e assim, ofereceu-se condições favoráveis e adequadas de trabalho para todos os 

colaboradores das organizações. 

     Segundo CHIAVENATO (2003), “o comportamento organizacional é a contínua 

interação entre pessoas e empresas que se influenciam mutuamente”. Uma das maiores 

dificuldades de uma empresa é criar um ambiente propício e motivador para seus 

colaboradores, a fim de que todos fiquem satisfeitos, no âmbito empresarial, porque 

funcionários sem motivação dificilmente conseguem comprovar sua capacidade, potencial  e 

também, alcançar bons resultados.  

Muitos estudos foram realizados até o momento, mas sabe-se que não depende 

somente do profissional que rege uma empresa, e sim, de outros profissionais capacitados 

para sanar e acudir as necessidades específicas de cada setor e de cada indivíduo que faça 

parte da organização. Além disso, observa-se que o resultado não é imediato, portanto, é 

necessário acompanhamento contínuo para que seja satisfatório para todos os envolvidos. 

      Este trabalho buscou evidenciar como a psicologia organizacional ajuda a implementar 

e manter a motivação dentro da organização, bem como apontar, como a motivação dos 

colaboradores geram benefícios/lucratividade para a organização, dessa forma, ressaltam-se as 

ferramentas adequadas para manter os colaboradores motivados. 
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 Atualmente, alguns profissionais da saúde têm acompanhado de perto os problemas 

dos funcionários em uma empresa, que possui programas de interação e melhorias na 

qualidade de vida, assim, os psicólogos auxiliam no bem estar de cada indivíduo que compõe 

o grupo empresarial. Isto se deve, por uma observação realizada nos últimos anos, que cada 

vez mais os funcionários têm apresentado aspectos de desmotivação devido as diversas 

causas, como por exemplo: a falta de suporte, a exclusão, a rotina cansativa, salários abaixo 

da expectativa, a falta de reconhecimento e de crescimento na empresa, onde fazem com que 

as pessoas sintam-se incapazes e insuficientes.  

Estas foram às causas mais discutidas teoricamente, e ainda, de acordo com os 

estudiosos como Chiavenato, apontam que uma equipe desmotivada gera consequências 

negativas para a organização. Diante disso, as empresas que trabalham com a preocupação de 

oferecer qualidade de vida aos seus funcionários, têm cada vez mais buscado reverter a 

situação, priorizam a importância da forma de motivar seus funcionários, já que, quando há 

melhorias no aspecto motivacional de cada colaborador, o resultado é favorável. Assim, 

aumentam seu nível de participação, comprometimento e rendimento de produção para as 

empresas. 

        Por essa razão, a importância da motivação no ambiente de trabalho, diante da 

literatura estudada, levou a crer que a problemática poderá ser sanada por meio de 

implantação da psicologia organizacional, que de forma eficaz dentro das organizações, 

poderá motivar seus colaboradores e melhorar na qualidade profissional de cada componente 

que integra a empresa.  
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica, sistemática, a 

partir de referências teóricas, publicadas em documentos como: bibliografias digitais e 

tradicionais, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre o tema tratado. Também, 

utilizou-se da pesquisa explicativa e qualitativa, com intuito de apresentar as necessidades da 

empresa para obter funcionários mais empenhados e motivados, por meio de projetos e 

cuidados eficazes, organizados e pensados por profissionais capazes de amenizar tais 

problemas e, assim, conquistar o sucesso almejado.  

O corpo do trabalho está fundamentado na revisão da literatura baseada em livros, 

revistas digitais, sites e artigos de autores da área BLANCHARD K. H.; HERSEY, 

ZANELLI, J. C.; FIORELLI, J. A utilização das pesquisas é a base dos espaços para 

aprofundamento do tema. 

 

 

3.3. RESUTADOS E DISCUSSÃO 

 

 3.3.1 Comportamento na organização 

 

          O comportamento é a maneira na qual se porta um individuo, isto é, seria o 

comportamento e a forma do ser humano proceder diante de estímulos que recebem no 

ambiente onde estão inseridos e, é geralmente, motivado pela necessidade de alcançar algum 

objetivo. Segundo CHIAVENATO, (2003), “o comportamento organizacional é a contínua 

interação entre pessoas e empresas que se influenciam mutuamente”. 

          O comportamento organizacional é voltado ao conhecimento humano, focado no estudo 

das ações humanas, com a intenção de obter melhor produtividade e resultados, além do mais 

evita-se problemas como o absenteísmo. Ainda, de acordo com CHIAVENATO (2003, p. 5), 

“do mesmo modo, o comportamento organizacional está relacionado com a forma como as 

pessoas reagem, ou se comportam no trabalho”. 

          É necessário que um líder estude sobre o comportamento das pessoas de uma 

organização e entenda o meio nas quais estão envolvidas, segundo MYERS, (1999, p. 4), 

“entender por que as pessoas pensam, sentem e agem da maneira que o fazem”, é instigante 
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quando pensa-se em fazer mudanças na estrutura da organização. Porém, conhecer a si mesmo 

pode ser um processo difícil, sujeito a variações de graus menores e maiores de êxito. 

Entender o que as pessoas pensam, sentem e o que as influenciam a fazerem certas coisas é 

significativo, pois, é necessário ter uma visão clara para poder criar estratégias eficientes para 

alcançar o resultado desejado. 

 Na atualidade, por mais que a tecnologia e a globalização sejam fatores fundamentais 

a seguirem em uma empresa, é necessário que se pense no bem maior da empresa, no 

investimento de seu pessoal. Por esse motivo, a maioria das empresas busca implantar a 

psicologia organizacional com o objetivo de estudar o comportamento humano, para atuar de 

forma eficaz sobre os problemas relacionados com a gestão de recursos humanos ou gestão de 

pessoas dentro de uma empresa, ajudando a alcançar os objetivos desejados.  

 

3.3.2 O poder do condicionamento 

 

          Cada ser humano possui valores e crenças intrínsecas. A adequação e a mudança de 

comportamento é umas das tarefas mais difíceis. O próprio ser cria barreiras sempre que 

existe algo novo, um desafio a fazer. Uma das maiores dificuldades em gerar uma mudança é 

devido a cultura que a pessoa está inserida, pois, estão acostumadas a comportarem-se de 

determinada maneira diante às situações que foram submetidas, e também, devido ao medo de 

não serem capazes de cumprirem as tarefas que lhes são apresentadas. 

          Segundo SKINNER (1992, p. 50), “o comportamento humano é, talvez, o objeto mais 

difícil dentre os que já foram alvo dos métodos da ciência”. Pensando nessa questão, o líder 

tem a função de auxiliar na mudança de percepção deste, na qual, insere-se um pensamento 

diferente sobre o ser capaz. Também, é importante adequar à estrutura da empresa e, 

evidentemente, respeitar o tempo e a individualidade própria de cada um. A piscicologia 

organizacional, quando aplicada de maneira correta, tem o poder de condicionar seus 

colaboradores. 

 

3.3.3 Motivação 

 

          A motivação no espaço organizacional é significativamente importante, tanto para 

empresa como para os trabalhadores. As empresas, cada vez mais vêm trabalhando o processo 
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da motivação dos funcionários para a melhor satisfação. Cada pessoa tem uma maneira 

diferente de reagir a uma situação, possui diferentes objetivos, podendo assim, desencadear 

diferentes comportamentos dependendo dos fatores presentes. 

          Nem sempre as pessoas têm consciência de seus objetivos e nem sempre conseguem 

observar conscientemente a razão de suas ações. A motivação das pessoas depende muito  da 

intensidade de suas necessidades e motivos, definidos desejos e impulsos que dirigem ao 

objetivo almejado. Segundo TEIXEIRA (2003, p.73), “motivar significa proporcionar um 

motivo a uma pessoa (ou a um grupo) para que ela se comporte de forma considerada ideal 

para o exercício de uma tarefa ou função”. Portanto, isso significa que a empresa e seus 

lideres têm o dever de inspecionar e promover a motivação de seu grupo para que possam 

chegar aos objetivos desejados.  

          Funcionários desmotivados podem gerar um impacto ruim, e muito grande para as 

empresas. Motivação, explica VERGARA, (1993, p.42) “é uma força, uma energia que nos 

impulsiona na direção de alguma coisa”, ainda completa: “...que nasce de nossas necessidades 

interiores”. Entende-se assim, lideres que conseguem motivar seu grupo com êxito devem ser 

valorizados, pois, eles são capazes de criar um ambiente com objetivos e com incentivos 

compatíveis com os da empresa e as necessidades específicas dos seus funcionários.  

Por isso, a importância de se ter a psicologia organizacional dentro das empresas, a 

partir do conhecimento que se tem de seus colaboradores, é mais fácil de criar-se estratégias 

para motivar os envolvidos, colaboradores e seus profissionais, de modo geral, para que possa 

melhorar o nível de produtividade, o crescimento e, que, alcancem os objetivos desejados.  

 

3.3.4. Satisfação no trabalho 

 

A satisfação nas organizações é o fator que mais gera impactos, pessoas desmotivadas 

precisam de algo que possam estimular-se, algo que motive a cumprir as tarefas, tudo depende 

da expectação  que o empregado desenvolve, em relação a si próprio, e o papel que a empresa 

e o trabalho desempenha na carreira do indivíduo, tem cunho muito individual. 
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As boas condições do ambiente de trabalho podem melhorar o relacionamento e a 

produtividade, pois elas se sentem asseguradas e animadas a cumprir sua função e, assim, 

poderão ser reduzidas ao absenteísmo e rotatividade do pessoal. 

Conforme CHIAVENATO (2004), a motivação é uma força ou energia, que nasce de 

nossas necessidades interiores, ela é intrínseca, ou seja, está dentro de cada um de nós, e 

ninguém pode, de forma alguma, motivar alguém, apenas recebemos estímulos que irão 

satisfazer nossas necessidades interiores e, assim, ficar motivados.  

A psicologia organizacional tem o papel de ajudar as pessoas a atingirem a motivação, 

e quando uma pessoa está motivada a cumprir algo e é reconhecida por aquilo, é tomada pelo 

sentimento de prazer. A motivação não leva a satisfação, mas sim, à maneira como ela é vista 

e reconhecida na empresa. 

 

3.3.5 Principais teorias 

 

A importância da motivação na vida do ser humano é um tema instigante, pois, foram 

desenvolvidas muitas teorias que trata de explicar sobre esse contexto. Muitas dessas teorias 

foram criadas para poder analisar as necessidades internas de cada pessoa e que influenciam o 

comportamento. 

Elas ainda são muito utilizadas como ferramentas para compreender e influenciar o 

comportamento humano. Apesar de existirem diversas teorias motivacionais, serão citadas, 

com maior ênfase, as teorias elaboradas por dois pensadores, que contribuíram para o 

conhecimento e que influenciaram alguns profissionais da área administrativa, Herzberg e 

Maslow. 

 

3.3.6  Teoria da Hierarquia das necessidades de Maslow 

 

          O ser “homem” vive em constante evolução desde os primórdios da humanidade, e 

desde então, tem acompanhado o desenvolvimento da sociedade. O ser humano possui  

necessidades e o comportamento deles, costumam ser determinados pelas necessidades mais 

intensas. Cada pessoa determina seus próprios desejos e, e cada um da sua forma, busca-se 

constantemente alcançá-los. 
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          Porém, quando uma das necessidades começa a ser atendida, começam a tornar-se 

importantes os outros níveis de necessidade e, assim, consequentemente emergirão outras e 

outras, descendo na escala hierárquica.  

          Segundo Gustavo Luiz (2018), Abraham Maslow criou a teoria das necessidades e 

desenvolveu um esquema para explicar a intensidade desta. A primeira, situada no topo da 

pirâmide, são as necessidades fisiológicas: necessidades básicas para a subsistência, como por 

exemplo: necessidades de oxigênio, alimento, água, sono, abrigo, entre outros. Está ocupado 

em lugar significativo, na pirâmide, pois, tende a ser mais intensa enquanto não forem de 

alguma forma, satisfeitas. 

          A outra seria a necessidade de segurança: ela segue logo abaixo e aparece após o 

suprimento das necessidades fisiológicas. São representadas por necessidades de segurança e 

estabilidade, proteção para saúde, recursos financeiros e outros. Segue-se com a necessidade 

social: logo depois de satisfeitas a necessidades de segurança, começa a emergir a necessidade 

social. Como as pessoas são seres sociais possuem uma tendência natural que consiste em não 

ser individualista, ou seja, o homem tem a necessidade de participar de grupos sociais. 

          A outra necessidade é a de estima: após o ser humano passar a participar dos grupos e 

terem uma relação social, passam sentir a necessidade de estima, de reconhecimento por parte 

dos superiores, as pessoas possuem necessidade de uma valorização de si mesma, sentindo-se 

capazes. Já a necessidade de auto-realização ocorre quando a pessoa está satisfeita à 

necessidade de estima, começa-se assim, a predominar a necessidade de auto-realização. São 

as necessidades mais elevadas, produto da educação e cultura, maiores satisfações e metas 

crescentemente sofisticadas. São as sínteses de todas as outras necessidades. 

 

3.3.7  A teoria da motivação de Frederick Herzberg 

 

De acordo com Gustavo Luiz (2018), Frederick Herzberg criou uma teoria chamada 

teoria dos fatores, onde foi necessário fazer uma divisão em fatores motivacionais e os 

higiênicos. 

O nível de rendimento, dos colaboradores, variam de acordo com a satisfação no 

trabalho, ou seja, varia muito dependendo de como sentem-se em determinado ambiente 

corporativo e também dos motivos que influenciam em sua motivação e desmotivação. 
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Os fatores motivacionais são chamados fatores intrínsecos, referem-se ao cargo e as 

tarefas relacionadas ao cargo em si, crescimento, desenvolvimento, responsabilidade, 

reconhecimento e realização. A ausência desmotiva, mas a presença não é elemento 

motivador.  

Já os fatores higiênicos são chamados como fatores extrínsecos, referem-se às 

condições físicas do ambiente de trabalho, salário, benefícios, segurança, política da empresa, 

relacionamento com os colegas de trabalho. Porém, são suficientes apenas para evitar a 

desmotivação.  

Todas as duas teorias são de significativas e são aplicáveis no ambiente 

organizacional, porém, não foi definida qual seria a mais assertiva, pois, todas são 

consideráveis, visto que ainda, podem ser descobertas muitas outras teorias sobre esse tema. 

Ao final dos estudos foi observado que os fatores que levavam a insatisfação não 

tinham conexões com os que influenciavam a satisfação, na verdade o que levava a satisfação 

estava ligado ao seu trabalho , a tarefa desempenhada, promoção e reconhecimento. 

 

 3.3.8 Trabalho em equipe 

 

O trabalho em equipe, entre os integrantes das organizações é interessante quando há 

uma dedicação em que criam-se esforços, neste caso o coletivo, para resolverem problemas ou 

executar trabalhos.           

     De acordo com WAGNER e HOLLENBECK (apud FIORELLI, 2004, p. 168), o “grupo”, 

é um conjunto de duas ou mais pessoas que interagem entre si, de tal forma que cada uma 

influencia e é influenciada pela outra. O conceito de “equipe”, para eles, é um tipo especial de 

grupo em que, evidencia-se a elevada interdependência na execução das atividades. 

          Trabalhar em equipe é essencial no contexto empresarial. Possibilita a troca de 

conhecimentos e traz agilidade no cumprimento de metas e objetivos que são compartilhados, 

uma vez que otimizam o tempo de cada pessoa e, ainda, contribui para conhecer e aprender 

novas tarefas. Quase todos os projetos e tarefas apresentam melhores resultados quando são 

desenvolvidos por uma equipe e não apenas por um indivíduo. A psicologia organizacional 

também tem como foco integrar os funcionários da empresa de forma com que trabalhem 

juntos e que utilizem desse fator para transmitirem conhecimento e ajudarem uns aos outros. 
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3.3.9 Gestão de pessoas 

 

A gestão de pessoas é um conjunto de estratégias empregado para desenvolver o 

capital humano e fomentar e potencializar o desempenho de seus colaboradores. Inclusive, é 

necessário que inspecione e mantenha a produtividade, quando é envolvida toda a organização 

em busca do desenvolvimento, capacitação e socialização de quem faz parte dela. 

É interessante entender as carências dos seus colaboradores, suas necessidades, quais 

são seus interesses, Ter metas da empresa, das áreas do negócio e individuais, quando um 

colaborador sabe o que tem que buscar, ele fica mais motivado e cumpre com mais 

entusiasmo e compromisso. Fazer um processo seletivo transparente e exigente, contratar 

pessoas com conhecimentos e valores alinhados ao da empresa, é resultado de garantia, pois, a 

chance de mantê-las motivadas, sem dúvidas é muito maior. 

É importante adotar a meritocracia, pois, o funcionário que cumpre suas tarefas e que 

atinge os resultados planejados deve ser reconhecido. A questão de abordar individualmente 

feedbacks periódicos, tanto positivos quanto negativos, além de ajudar a corrigir 

comportamentos errôneos, poderá motivar e garantir uma excelente gestão de pessoal. 

Cabe a psicologia organizacional, juntamente com líderes e gestores, identificar e 

mensurar o grau de motivação de sua equipe e atuar sobre ela buscando sempre a melhoria 

para atingirem os melhores resultados. Equipes que são bem geridas podem levar o resultado 

da empresa a outro patamar. 

 

 3.3.10  A Importância da Psicologia Organizacional na motivação dos funcionários 

 

          A Psicologia Organizacional tem como principal objetivo estudar e entender 

o comportamento humano, em meio ao ambiente de trabalho, para que permita alcançar níveis 

excelentes, de qualidade, por toda a organização, pois, ela atua, principalmente, sobre os 

problemas organizacionais da gestão, ou seja, é diretamente ligado ao bem estar dos 

colaboradores. Para ZANELLI (1994), o objetivo do psicólogo na organização é "identificar e 

analisar as necessidades derivadas, das atividades de trabalho, suas condições e implicações." 

 

http://www.solides.com.br/rh-melhor/?origem=rhportal
http://www.solides.com.br/rh-melhor/?origem=rhportal
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          Quanto a FIORELLI (2004),  

A psicologia na organização preocupa-se com o efeito que os diferentes 

fenômenos provocam sobre a atividade psicológica, por exemplo, a reação 

do individuo a situação de estresse, um termo que se atribui vários 
significados e que se encontra virtualmente banalizado, gerando 

entendimentos distorcidos. 
 

        A Psicologia Organizacional é essencial no processo de análise de cenário, para depois 

ser um processo motivacional. Assim, a partir do momento que se tem o conhecimento mais 

aprofundado dos colaboradores de suas insatisfações e motivações, e também, do motivo que 

os influenciam, torna-se mais fácil trabalhar os pontos de melhoria e motivá-los efetivamente. 
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No cenário atual, observou-se que as empresas estão sempre em busca de alcançar 

metas, gerar lucros e necessitam ter o processo operacional funcionando corretamente, ou 

seja, sempre estão em busca de melhores resultados, porém, a maioria delas, para atingirem 

esses objetivos, sobrepõe muita pressão em seus funcionários para que cumpram metas, que 

são muitas vezes, determinadas em espaço de tempo curto, sendo quase impossíveis de 

cumpri-las. Muitas vezes, as metas não são cumpridas, não alcançam os resultados almejados 

e, assim, geram-se a sensação de desmotivação, por parte dos funcionários, em conseqüência, 

ocorrem desligamentos de funcionários, que podem gerar prejuízos às empresas. 

Observou-se que a desmotivação é algo muito frequente devido a alguns fatores, pois, 

cada pessoa se porta de determinada maneira e precisa de uma atenção diferente, o problema é 

que as organizações não conseguem sanar todas as necessidades das pessoas. Por isso, a 

importância da psicologia organizacional é considerável e significativo.  A maioria das 

empresas, de um modo geral, não é adepta a esta ideia, a de implantar um setor que cuide da 

parte motivacional dos funcionários, porém, é aconselhável que todas possuam, pois, ela não 

ajuda somente no processo motivacional, mas, em todos os aspectos que englobem o capital 

humano.  

Outro fator importante é que a psicologia organizacional promova uma série de 

medidas para que haja mais qualidade de vida para os profissionais, pois, ela trabalha com 

ergonomia, mediação de conflitos, gestão de benefícios e melhoria das condições de trabalho. 

Por isso a necessidade das empresas valorizarem seu capital humano é indispensável, devendo  

mantê-las   satisfeitas e motivadas. A motivação é algo imprescindível quando o assunto é 

busca de qualidade para poderem suportar os desafios que o mercado de trabalho proporciona. 

Em suma, os profissionais da área da psicologia organizacional dedicam-se em 

entender os fenômenos do comportamento humano e agir sobre o bem estar, físico e 

emocional, dos colaboradores. Ela também é importante na análise de cenário, assim que 

descoberto quais são os pontos que deixam a desejar, ela irá atuar de forma eficaz nos 

problemas dentro das organizações, com ela torna-se mais fácil trabalhar os pontos de 

melhoria, assim, poderá motivar seus colaboradores e melhorar a qualidade profissional de 

cada componente que integra a empresa. 
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Diante das literaturas estudadas, levou a crer que tais problemas citados, poderão ser 

sanados por meio de implantação da psicologia organizacional, observou-se que a psicologia 

organizacional é indispensável dentro das organizações, mesmo tendo um custo alto valerá a 

pena, pois, é um tipo de investimento que acarretará benefícios futuros. Destarte, o 

desenvolvimento do presente estudo possibilitou realizar análise, da importância da psicologia 

organizacional, sobre as pessoas estarem motivadas no ambiente de trabalho.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO 

 

 

O desenvolvimento do presente estudo, possibilitou realizar análise sobre a  questão 

motivacional dos funcionários e colaboradores, no ambiente de empresarial, pois, esta é a 

força que move as pessoas a agirem e a correrem atrás de seus objetivos, para que assim, 

busquem-se sempre melhorar, pois, sabem que serão recompensados de acordo com seus 

esforços; a motivação é o ponto chave para o desempenho das pessoas. 

Porém, observou-se que ainda, a desmotivação é algo muito frequente, nem sempre as 

coisas acontecem como planejado, as organizações não conseguem sanar todas as 

necessidades de cada indivíduo.  

Diante das literaturas estudadas, levou a crer que poderá ser sanada por meio de 

implantação da psicologia organizacional. Esta area dedica-se a entender os fenômenos do 

comportamento humano que acontecem dentro do ambiente de trabalho e, atua, de forma 

eficaz, dentro das organizações. 

Conclui-se que, é necessário que se faça um diagnóstico dos problemas que permeiam 

o meio empresarial, em seu pessoal, ou seja, com todos os envolvidos em uma empresa, para 

que soluções eficazes possam ser aplicadas. Atualmente, percebe-se que mesmo com a 

tecnologia que se avança cada vez mais, em prol da comodidade humana, é necessário que 

haja pessoas que planejem seu dia a dia, com tranquilidade emocional, para poder suportar as 

pressões que estão sujeitas no cotidiano empresarial. Seguramente este é um trabalho 

inacabado, por sua pertinência no tema, já que, atualmente, as empresas têm buscado melhoria 

na qualidade no quadro de seus envolvidos, portanto, merece dar continuidade nos estudos.  
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