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RESUMO 

Este estudo trata de alguns fatores que estão diretamente interligados a motivação dos 

indivíduos no ambiente de trabalho e do incentivo dos colaboradores no processo 

produtivo, que gere, consequentemente, inovação nas organizações. O objetivo deste 

trabalho é demostrar a importância da motivação dos colaboradores para um bom 

desempenho nos resultados da organização, colocando como um dos principais fatores 

de contribuições do desenvolvimento e sucesso das empresas modernas. Á analise foi 

feita através de uma pesquisa bibliográfica, baseando-se em vários autores, como 

Chiavenato (2010) e Bergamini (2006), na qual foram mencionados os principais 

fatores da motivação dos indivíduos dentro da organização e o que isso interfere na 

realidade da empresa. Devido ao pensamento ultrapassado de algumas organizações que 

ainda tem a cultura de que investir em equipamentos modernos é o principal fator de 

inovação muitas delas não estão conseguindo sobreviver no mercado atual. Por esse 

motivo o estudo evidenciou que é fundamental para o sucesso de qualquer empresa 

possuir colaboradores estimulados a alcançar as expectativas almejadas e planejadas 

com disposição e satisfação. 

 

Palavras-chave: Fatores. Inovação. Motivação. 

 

ABSTRACT: This study deals with some factors that are directly linked to the 

motivation of individuals in the work environment and the encouragement of employees 

in the productive process, which leads, consequently, innovation in organizations. The 

objective of this study is to demonstrate the importance of employee motivation to 

perform well in the organization's results, placing as one of the main contributing 

factors to the development and success of modern companies. The analysis was made 

through a bibliographical research, based on several authors, such as CHIAVENATO 

(2010) and BERGAMINI (2006), in which the main factors of motivation of the 

individuals within the organization were mentioned and what this interferes in the 

reality of the company. Due to the outdated thinking of some organizations that still 

have the culture that investing in modern equipment is the main factor of innovation 

many of them are failing to survive in the current market. For this reason the study 

showed that it is fundamental for the success of any company to have collaborators 

stimulated to reach the desired and planned expectations with disposition and 

satisfaction. 

Keywords: Factors. Innovation. Motivation. 

 

                                                             
1 Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos – Universidade Estácio de Sá. 
2 Orientadora Professora Mestre Raimunda Cid Timbó, UECE. 



2 
 

 

1.INTRODUÇÃO 

O Aspecto motivacional do comportamento humano no trabalho vem sendo 

destaque nas empresas de grande e médio porte, como um fator fundamental para a 

inovação da sociedade capitalista que vivemos. 

           Antes da revolução industrial não havia esse pensamento de inovar através 

da motivação dos colaboradores, nesse período o principal modelo de produção era o 

artesanato. Foi a partir do final do século XX que as empresas se atentaram para 

importância de aderir a um novo modelo de gestão visando à competitividade e a 

lucratividade que segue ate os dias atuais. 

Segundo Bergamini (2008), o estudo da motivação aplica-se a todos os campos da 

atividade humana e é, em especial, àquele reservado às organizações que dedicaram 

grande parte de seus esforços no sentido de poder entender quais objetivos 

motivacionais são mais frequentemente procurados no trabalho. 

Este estudo baseou-se no argumento da relevância na modernização das empresas 

modernas critério seguido por muitas organizações que investem na modernização de 

seus equipamentos e maquinários com sistemas tecnológicos avançados, dando a esses 

fatores o meio principal de inovar seus produtos e serviços, acreditando ser esse o único 

caminho para melhorar sua produtividade. Entretanto nota-se que poucas empresas 

veem a motivação humana e o bem-estar dos seus colaboradores como indicador 

fundamental para inovação da organização. 

Nesse contexto surgem alguns questionamentos, por que as empresas buscam um 

crescimento no mercado somente através da modernização tecnológica sabendo que seu 

capital intelectual também pode influenciar diretamente no seu desenvolvimento? Por 

que as empresas não treinam e capacitam seus colaboradores para almejar melhores 

resultados dentro da organização? Por que as empresas não invertem no bem-estar de 

seus colaboradores e buscam reter seus talentos, mantendo-os cada vez mais motivados? 

Em resposta a essa inquietação pretende-se desenvolver uma pesquisa 

bibliográfica onde as teorias motivacionais trazem grande contribuição para incentivar o 

comportamento humano, além de enriquecer o conhecimento, pode mudar a realidade 

das empresas através dos vários conceitos. A pesquisa também irá propor soluções para 

as organizações no aspecto de gestão do processo produtivo, capacitação e 

desenvolvimento. 
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Este presente artigo ira discutir a evolução da motivação no mundo corporativo, 

os benefícios da motivação humana para as organizações e as alternativas motivacionais 

que incentiva o processo de inovação nas organizações. 

A importância nesse trabalho estar em retratar a realidade das empresas o que 

poderá refletir a situação atual no mundo corporativo. Além do que, com a conclusão do 

estudo, podem-se encontrar respostas as suas necessidades o que poderá estimular seus 

sistemas administrativos - produtivo tendo em vista o ambiente competitivo que o 

mundo vem vivenciando nos últimos anos. 

 

2 EVOLUÇÃO DA MOTIVAÇÃO NO MUNDO CORPORATIVO 

A motivação humana no ambiente corporativo vem sendo usada como uma 

ferramenta de gestão nos tempos atuais, essa preocupação com o comportamento 

humano levou muito tempo até chegar as empresas, e mesmo assim nem todas dão 

importância a essa questão. 

Segundo Marras (2007), os primeiros estudos sobre motivação datam do início do 

século XX, quando, em 1900, Frederick Taylor iniciou a discussão sobre motivação, 

adotando a crença de que o dinheiro era o maior motivador. De acordo com ele, as 

pessoas eram levadas a fazer coisas apenas para obterem mais dinheiro e que deveriam 

ser controladas para que o trabalho rendesse o máximo possível. 

Além da abordagem científica de Taylor, o início do século XX também viu surgir 

as teorias clássica (1906) e burocrática (1909). 

O precursor da primeira foi Henri Fayol, que acreditava serem as funções da 

gerência (Prever, Comandar, Organizar, Coordenar, Controlar) aplicáveis em todos os 

tipos de organização, focando seus estudos na unidade do comando, na autoridade e na 

responsabilidade. Em função disso, sofreu críticas por ser considerada uma abordagem 

manipuladora. 

A abordagem burocrática foi idealizada por Max Weber: 

Ele achava que a burocracia era a forma mais eficiente de administração, porque 

operava em uma base hierárquica comumente aceita sem estar sujeita a caprichos 

pessoais e com o aval de especialistas. (KWASNICKA, 2003) 

Por volta de 1930 Elton Mayo, professor de Harvard, e sua equipe estudaram as 

variações do ambiente de trabalho sobre a produtividade na fábrica da Western Electric 

Company, em Hawthorne, Chicago. Descobriu-se que o grupo pesquisado aumentava a 
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produtividade independente da melhora ou não das condições de trabalho, mas sim da 

atenção dada a ele por seus superiores. Mayo concluiu que o desempenho das pessoas 

depende muito menos dos métodos de trabalho do que dos fatores emocionais ou 

comportamentais, contrariando assim a visão da administração científica de Taylor. 

Esse estudo ficou conhecido como "Efeito Hawthorne". 

Surgia aí a abordagem das relações humanas na administração de empresas, 

procurando entender o comportamento humano nas organizações e por meio desse 

entendimento aumentar a produtividade. A palavra motivação origina-se do latim 

“movere”, que significa mover. Essa origem de palavra encerra a noção de dinâmica ou 

de ação que é a principal tônica dessa função particular da vida psíquica (BERGAMINI, 

1988). 

A palavra motivação também indica as causas, os motivos que produzem 

determinados comportamentos, seja ela qual for. A motivação é a energia ou força que 

movimenta o comportamento e que tem três propriedades. A primeira delas é a direção, 

referindo-se ao objetivo do comportamento motivado ou a direção para a qual a 

motivação leva o comportamento. A segunda, intensidade, representa a magnitude 

(grandeza) da motivação. Por último a permanência, identificando a duração da 

motivação.  

A motivação está diretamente ligada aos nossos desejos, necessidades e vontades, 

há uma enorme discussão dentro da psicologia sobre como funcionam o mecanismo de 

motivação; e isso por uma razão muito simples, a motivação é uma das chaves para a 

compreensão do comportamento humano; age sobre o pensamento a atenção, a emoção 

e a ação. 

Para compreender o conceito de motivação, Archer (1997) apresenta uma 

contribuição importante ao descrever a diferença entre motivadores e fatores de 

satisfação. Para ele um motivador nada mais é que um motivo – uma necessidade, por 

outro lado um fator de motivação é alguma coisa que satisfaz uma necessidade. 

Normalmente as pessoas confundem aquilo que satisfaz uma necessidade humana (fator 

de satisfação), com a própria necessidade (fator de motivação). Archer utiliza o exemplo 

da água para explicar esta confusão de conceitos. 

 

Água, por exemplo, é um fator de satisfação de uma necessidade 

denominada sede; todavia, sempre que a sede é sentida, há a tendência 

de encarar a água como a necessidade, em lugar da sede, em si 

mesma. Isto é exemplificado por afirmações que referem ao fator de 
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satisfação, tomado no contexto da própria necessidade: “eu necessito 

de água”. Esta é a expressão corriqueira que é usada pela pessoa que 

está sentindo sede. Refletindo-se mais sobre o assunto, torna-se óbvio 

que a água não pode de forma alguma ser uma necessidade – é um 

fator de satisfação da necessidade (ARCHER, 1997, 24). 

 

Este esclarecimento é importante para analisar o principal debate entre os teóricos 

de motivação, que se dividem em dois blocos: aqueles que consideram a motivação 

como algo intrínseco ao indivíduo e os teóricos que consideram que são os fatores 

externos ou extrínsecos que motivam. São exemplos de fontes de motivação extrínseca 

dinheiro, promoções e reconhecimento do gerente e dos colegas de trabalho. A 

motivação intrínseca, por outro lado, deriva-se do relacionamento da pessoa com a 

própria tarefa. Uma pessoa fica intrinsecamente motivada quando se sente gratificada 

pela realização de uma tarefa de forma eficaz, independente das recompensas que 

recebe dos demais por tê-la realizada (VROMM, 2001). 

A verdade é que o mito da motivação vem perseguindo o administrador. Nesse 

sentido, Archer (in BERGAMINI E CODA, 1989) destaca cinco interpretações 

errôneas:  

• A crença de que uma pessoa possa literalmente motivar outra;  

• A crença de que a pessoa é motivada como resultado da satisfação;  

• A crença de que aquilo que motiva o comportamento seja também aquilo que 

determina sua direção, tanto positiva como negativamente;  

• A crença de que a motivação seja o catalisador que induz a comportamentos 

positivos;  

• A crença de que fatores de motivação e fatores de satisfação seja a mesma coisa.  

 

Bergamini (1997) ressalta que quando se assume a possibilidade de motivar as 

pessoas, confunde-se motivação com condicionamento. Uma vez que se aborda 

condicionamento, está-se sabendo que, quando as forças condicionantes desaparecerem, 

sejam elas reforçadores positivos ou negativos, essas pessoas param, precisando de 

novos estímulos para que voltem a movimentar-se em qualquer direção 

Há aqueles que acreditam que as pessoas com pouca motivação são preguiçosas e 

indolentes. O conhecimento atual a respeito da motivação demonstra que essas 

pressuposições são erradas. A motivação funciona como o resultado da interação entre o 

indivíduo e a situação que o envolve. As pessoas diferem quanto ao seu impulso 

motivacional básico, e o mesmo indivíduo pode ter diferentes níveis de motivação, que 
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variam ao longo do tempo, ou seja, ele pode estar mais motivado em um momento e 

menos em outra ocasião. 

 A conclusão é que o nível de motivação varia entre as pessoas e numa mesma 

pessoa através do tempo. Além das diferenças individuais, existem as variações no 

mesmo indivíduo em função do momento e da situação. 

 

3 BENEFÍCIOS DA MOTIVAÇÃO HUMANA PARA AS ORGANIZAÇÕES 

A motivação estar presente atualmente na vida das organizações como um fator de 

maior importância, pois possibilita um maior rendimento operacional, melhor clima 

organizacional e um ambiente propicio para o desenvolvimento das tarefas a serem 

realizadas. 

 Chiavanato (2005, p.242) defende: 

 

Motivação é a pressão interna seguida de uma necessidade, também interna, 

que excitando (via eletroquímica) as estruturas nervosas origina um estado 

energizado que impulsiona o organismo á atividade, iniciando, guiando e 

mantendo a conduta até que, alguma meta (objetivos, incentivos) seja 

conseguido ou a resposta seja bloqueada. 

 

Constata-se que a motivação pode muito bem-estar relacionada ao ambiente da 

organização, a gerência, e a outros motivos que levam muitas vezes o profissional a 

mudar de ambiente de trabalho e modificar completamente seu estado desmotivado, e 

apresentar um quadro de muita motivação na realização de suas tarefas, levando a um 

excelente desempenho, muitas vezes da mesma atividade que realizava na antiga 

unidade, nesse caso podemos observar que a motivação surge de estímulos externos. 

Um dos maiores desafios para os gestores é motivar e manter motivado as pessoas 

fazendo com que os objetivos organizacionais sejam realizados. De forma ampla, a 

motivação pode ser definida como o interesse de uma pessoa para uma ação. A 

motivação é um impulso constante e de intensidade variável orientando para o alcance 

de um objetivo, seja esse decorrente de uma necessidade ou de um estado de satisfação.  

Para Chiavenato (2001, p.152). “A motivação se refere ao comportamento, que é 

causado por necessidade dentro de um individuo e que é dirigido em direção aos 

objetivos que podem satisfazer essas necessidades". 

Bergamini (1990, p. 111): 
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A motivação é interna, o desejo de fazer alguma coisa brota de dentro 

das pessoas. Portanto, um administrador não pode motivar outra 

pessoa, mas o máximo que pode fazer é contribuir para criar um 

ambiente no qual o desejo interno para se fazer alguma coisa possa ser 

nutrido. 

 

Com base nas citações dos autores, o ambiente organizacional é o grande 

responsável para se obter colaboradores motivados, mesmo sabendo que a motivação e 

um fator interno do individuo, desta forma as organizações estão procurando melhorar 

seu ambiente corporativo proporcionando um clima organizacional mais harmonioso, 

onde seus colaboradores são vistos como agentes participativos e não somente como 

mão-de-obra. Essa visão traz as empresas resultados positivos, pois, já é notável que os 

colaboradores motivados se tornam mais participativos e comprometidos gerando maior 

produtividade e lucros para organização. 

A motivação proporciona vários benefícios à empresa como: a redução dos custos 

operacionais, aumento de produtividade, retenções de talentos, melhor interação de 

grupo, entre outros. Com essas concepções que os benefícios podem trazer de positivo a 

uma organização, pode- se afirmar que a motivação tem um papel importante na gestão 

como um indicador que proporciona o desenvolvimento e o crescimento de uma 

empresa. 

4 ALTERNATIVAS MOTIVACIONAIS QUE INCENTIVA O PORCESSO DE 

INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

O novo mundo corporativo mostra que a responsabilidade do colaborador cresceu, 

e o poder se pulverizou diante destas muitas competências exclusivas das gerências são 

compartilhadas e passam ser responsabilidade de todos. 

Hoje, e cada dia mais, o sucesso no ambiente de trabalho dependerá dos 

ambientes propícios à criatividade e inovação. O diferencial competitivo dependerá da 

imaginação, da capacidade de transferir conhecimentos e solucionar problemas de 

forma criativa e inovadora.  

No campo organizacional a inovação pode ser entendida como o processo de 

introduzir, adotar e implementar uma nova ideia como resposta a um problema 

encontrado, transformando essa ideia em algo concreto. A expressão inovação está cada 

vez mais presente nos estudos da área de administração e aliado a ela a atividade 
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empreendedora, que antes estava focada na criação de novos negócios e agora se volta 

para o interior das empresas, como um novo perfil das atividades e funções intrínsecas 

dos colaboradores. Organizações tradicionais com uma administração fechada e não 

inovadora estão caminhando para um futuro incerto onde os mercados estarão em 

mudanças contínuas e em evolução constante, abertos a novas ideias e altamente 

competitivos. 

Chiavanato (2010, p. 400) menciona que “já não basta a eficiência, nem a 

repetição continuada na execução de tarefas”, se o mundo mudou as empresas precisam 

ir na mesma direção rapidamente. Isso requer mudanças em produtos e serviços, 

métodos e processos. A criatividade estra na base de tudo. 

 

Chiavanato (2010, p.401): 

: 

Criatividade significa a aplicação da engenhosidade e imaginação para 

proporcionar uma nova ideia, uma diferente abordagem ou uma nova 

solução para o problema. Enfocando A essa ideia do autor a 

criatividade é a base para a mudança construtiva e o seu aspecto mais 

importante se chama inovação. 

 
 

O que distingue uma empresa inovadora para as demais é que elas valorizam o 

conhecimento e o potencial dos seus colaboradores. A empresa inovadora considera 

cada trabalhador muito importante como pessoa e para organização e mais importante, 

tem com ele um compromisso de longo prazo, tendo desta forma um ambiente de 

estabilidade e lealdade à organização. Assim é importante valorizar cada trabalhador 

pelo seu potencial e pela forma de como pode contribuir para um ambiente inovador. 

Com base no que foi mencionando posteriormente sobre a criatividade as empresa 

buscam algumas alternativas motivacionais como meio de incentivar o processo 

inovador, podemos citar, o desenvolvimento de competências baseado em um bom 

fluxo de informação, desenvolvimento do trabalho em equipe e um bom clima 

organizacional, outro elemento de motivação utilizado por empresas preocupadas em 

criar um ambiente propicio á inovação e criatividade, expressando seus valores, e o 

cuidadoso alinhamento dos sistemas de recompensas. 

Segundo alguns escritores a melhor maneira de ajudar aperfeiçoar o potencial 

criativo dos indivíduos é permitindo que se façam algo que realmente amam. Escolher 
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em quê trabalhar faz com que os indivíduos busquem questões os quais eles se sentem 

verdadeiramente motivados, o que servirá de base para um desempenho criativo no 

trabalho. 

O fator motivação para a criatividade se relaciona as forças impulsionadoras da 

performance criativa e pode se tanto intrínseca quanto extrínseca. 

Atualmente, é muito importante o trabalho em equipes e, consequentemente, a 

criatividade grupal. A criatividade pode fluir não só apenas de um só indivíduo, mas de 

grupos e de coletividades. A criatividade grupal decorre da combinação das 

personalidades que compõem o grupo e daquilo que as motiva. Acredita-se que as ideias 

em grupos enriquem muito uma empresa no aspecto de clima organizacional, pois todos 

os envolvidos serão prestigiados por iguais, fazendo com que todos se ajudem e 

consequentemente, proporcionando ainda mais o surgimento de novas ideias. 

Uma organização criativa precisa ter capacidade de adaptação, autonomia, 

flexibilidade, respeitar a dignidade e o valor das pessoas, intensificar a atividade de 

treinamento e aperfeiçoamento de seu pessoal, realizar uma administração orientada 

para o futuro, saber lidar com a diversidade, incorporar criativamente novos 

procedimentos, políticas e experiências e valorizar as ideias inovadoras. Os 

colaboradores precisam ter espaço para desenvolver sua criatividade, a empresa precisa 

respeitar as ideias de cada um, mesmo que as vezes essas ideias que não se enquadre 

com a situação ou a cultura da empresa.  

A administração das empresas deve procurar mecanismos que tornassem o 

ambiente de trabalho em algo mais produtivo, agradável e propício à inovação, 

respeitando as características de cada atividade no sentido de valorizar o trabalho a ser 

desenvolvido, assim como oferecer condições necessárias (físicas e psicológicas) para o 

exercício deste, de forma a estimular a criatividade e não a fuga de responsabilidades.  

O processo de motivação e construção de um ambiente inovador deve estar 

alinhado aos valores organizacionais. Somente dessa forma as empresas são capazes de 

concorrer positivamente para a motivação e satisfação dos seus trabalhadores. 

Assim, é importante valorizar cada trabalhador pelo seu potencial e pela forma 

como pode efetivamente contribuir para um ambiente inovativo. As inovações 

acontecem constantemente dentro das organizações em todos os âmbitos da empresa. 

Normalmente, todos os trabalhadores são fontes sublimadas de inovação dentro do 

processo produtivo e podem contribuir por meio de seu conhecimento tácito, intervindo 

no sistema de rotinas e procedimentos, com sugestões ou opiniões, consolidando assim 
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uma maior integração com o seu meio de trabalho, deixando de ser simples executor de 

tarefas para ser sujeito da ação, isto é, passam de sujeito passivo para ativo. Segundo 

alguns estudos o trabalhador que participa das decisões e implantações de ideias junto à 

administração ajuda a empresa se destacar das demais no mundo empresarial. 

Para que isto efetivamente aconteça nas organizações, são necessárias mudanças 

comportamentais em todos os níveis da empresa. Faz-se necessária a criação de um 

ambiente motivacional para a inovação. Esse ambiente se transpõe a simples mudança e 

requer a adoção de uma nova filosofia de trabalho, fazendo com que o trabalhador, por 

meio de seu conhecimento e trabalho, sinta-se motivado para inovar. 

É importante mencionar que as maiorias das empresas ainda não acordaram para 

essas questões de inovação x motivação, busca sempre só inovar em equipamentos e 

sistemas modernos esquecendo que atualmente os colaboradores já não tem essa visão 

de trabalhar somente em busca de uma remuneração e sim de valorização e respeito as 

suas ideias. Por esse motivo as empresas que se destacam no cenário atual são aquelas 

que estão em constante inovação e que valorizam seus capitais intelectuais. 

5 Considerações Finais 

A motivação humana é um assunto que para muitos estudiosos e psicólogos tem 

sido um desafio de compreender sua complexidade. Há varias pesquisas que vem sendo 

explorada, tentando explicar como a motivação leva as pessoas a agirem em prol de um 

objetivo. 

A empresa moderna vem apostando nesse indicador que é a motivação do 

individuo como um fator de muita importância para o crescimento da produtividade da 

organização. Vários estudos já mostram que a organização não ira alcançar seus 

objetivos de crescimento e desenvolvimento somente modernizando seus equipamentos 

e sim na capacitação e valorização do seu capital intelectual. 

Esse estudo realizado buscou esclarecer quais os principais fatores 

organizacionais que incentivam a inovação e o aumento da produtividade, a importância 

de proporcionar um ambiente agradável para o colaborador, sua capacitação e 

valorização. 

Dos resultados obtidos nessa pesquisa pode-se concluir que o trabalhador é uma 

fonte de inovação para a organização, lembrando que para que inove é necessário que 

ele esteja altamente motivado. Nesse contexto é necessário que as empresas avaliem 
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seus comportamentos em relação às pessoas, visando um melhor ambiente de trabalho, 

onde aja liberdade de expressão das ideias e a participação das resoluções de problemas 

comumente na empresa como um todo. 
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