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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é estudar a temática que aborda a motivação como 

forma estratégica da gestão de pessoas, especificamente em recursos humanos. 

Assim, os aspectos concernentes à estratégia em recursos humanos, bem como as 

metodologias de motivação nas instituições foram tratadas, levando em 

consideração o conceito de que o comportamento pode ser observado, avaliado, 

controlado e pesquisado como qualquer outro acontecimento. Nessa monografia, foi 

avaliada a forma como o comportamento humano se destaca no universo 

organizacional, em que a motivação é essencial para a imutável procura das metas 

pessoais. A metodologia de pesquisa prima pela pesquisa bibliográfica e 

documental, através da abordagem dedutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

Quanto ao objeto, esta pesquisa caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, 

uma vez que o trabalho consistirá na coleta, seleção, análise e interpretação da 

literatura existente sobre o assunto, composta de livros, teses e dissertações, artigos 

de jornais e revistas, manuais de metodologia de trabalho de instituições públicas, 

pronunciamentos de organismos oficiais e não oficiais da atividade de auditoria 

independente.  

 

Também foram consultados “sites” da Internet, “cd-rooms” de coletânea de 

publicações de revistas nacionais e vídeo de palestras pertinentes ao tema do 

trabalho.  

 

Portanto, a metodologia se dará através de levantamento bibliográfico.  

 

A abordagem da pesquisa será de cunho qualitativo com base de como a 

qualidade poderá favorecer a gestão de RH tornando-se um instrumento de tomada 

de decisões.  

 

As técnicas de pesquisa que serão utilizadas serão as seguintes: 

 

a) Quanto aos procedimentos: classifica-se como Pesquisa bibliográfica, 

pois objetivou a geração de conhecimentos para possibilitar a elaboração de um 

trabalho que discuta sobre um determinado prisma o tema em questão. 

 

b) Quanto à abordagem do problema: Caracteriza-se como Pesquisa 

Qualitativa, pois se busca a análise de dados para a elaboração do trabalho a partir 

de fontes fidedignas sobre o tema em questão. 



 

 

c) Quanto aos seus objetivos: o trabalho pode ser classificado como 

Pesquisa Exploratória. Realizando a busca de dados para sua elaboração em 

diversos meios, envolvendo também a pesquisa bibliográfica, que proporcionou 

maior conhecimento e familiaridade do tema em questão, proporcionando a 

elaboração da hipótese de pesquisa. 

 

A pesquisa a ser desenvolvida utilizará as técnicas citadas acima que ora 

apresentamos. 

 

A) A Pesquisa Bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica foi elaborada através da consulta a vários títulos de 

variados pensamento diversificados, para enriquecer e melhor embasar a pesquisa. 

 

B) A Pesquisa Exploratória 

 

A pesquisa exploratória consistiu no aprofundamento de conceitos 

preliminares, contemplando maiores informações sobre o assunto a ser investigado, 

orientação e fixação dos objetivos e sobre a formulação das suas hipóteses. 

 

C) A Pesquisa Qualitativa 

 

Empregou-se à pesquisa qualitativa descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar e interpretar suas variáveis. Ressalta-se também o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos, concebendo 

análises mais profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Merschmann (2006, p. 75) “A maior dinâmica dos mercados, nos 

quais a globalização faz com que vantagens competitivas sejam mantidas cada vez 

mais por menor período de tempo, obriga as instituições a buscar sempre formas de 

preservar sua lucratividade e aprimorar seu desempenho dentro de sua capacidade 

disponível”.  

 

O Capítulo I abordará o estudo da Gestão de Pessoas, especialmente com 

foco na gestão estratégia de Recursos Humanos tem apresentado avanços 

consideráveis nos últimos anos, sendo largamente aplicado em treinamentos de 

pessoal e em programas motivacionais com vistas ao aumento da produtividade, em 

especial.  

 

Neste cenário, podemos considerar que o programa motivacional é a 

ferramenta adequada para instituições que queiram utilizar o reforço positivo ou o 

negativo, a fim de atingir a meta almejada.  

 

O Capítulo II tem por objetivo mostrar a importância da gestão para 

conseguir manter os empregados motivados, as organizações precisam conhecer as 

causas do comportamento das pessoas, porque entender como agem e se 

comportam no ambiente de trabalho contribui para que haja uma previsão deste 

comportamento e um controle no futuro.  

 

É por meio desses programas motivacionais que as organizações podem 

propiciar a seus empregados um ambiente de trabalho favorável, com recompensas 

e reconhecimento por atingirem as metas organizacionais.  

 

 



 

CAPÍTULO I 

A GESTÃO ESTRÉGICA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Segundo Bianchi e Albuquerque (2010, p. 04) “A expressão Gestão de 

Pessoas pode parecer mais abrangente, mas a grande maioria dos autores utiliza o 

termo Recursos Humanos para se referir a estratégia e práticas de gestão 

relacionadas a pessoas.”  

 

Além dessa questão, Lacombe (2004, p. 54) quando analisa a contribuição 

da gestão de pessoas para os resultados organizacionais relata que “existem três 

tipos de estudos para teorizar a abordagem estratégica de recursos humanos: a 

abordagem universalista, a contingencial e a configuracional”. 

 

Segundo Bianchi e Albuquerque (2010, p. 05): 

 

 Na abordagem universalista estão incluídos estudos que defendem um 
conjunto de melhores práticas de Recursos Humanos que serviriam para 
todos os tipos de organizações. Essas práticas estratégicas podem ser 
relacionadas ao desempenho das organizações.  
A abordagem contingencialista pressupõe que existe uma relação entre 
variáveis.  
Os trabalhos inseridos nessa abordagem consideram práticas individuais de 
Recursos Humanos interagem com a estratégia organizacional. Quanto 
mais alinhadas estiveram as estratégias e as práticas, maiores as 
possibilidades de desempenho superior da organização.  
 
A terceira abordagem, a configuracional, enxerga Recursos Humanos como 
um sistema de emprego ou configuração de práticas internamente 
consistentes, que depois seriam alinhados externamente a uma estratégia 
organizacional.  

 

 

1.1 A Gestão de Pessoas e a influência do cenário externo 

 

 

Segundo Bianchi (2008, p. 48) em sua dissertação de mestrado destaca 

que: 

 



 

Algumas perspectivas diferentes são usadas quando se considera o cenário 
externo influenciando a gestão de pessoas. O primeiro deles, com base nas 
demandas desse cenário sobre as organizações, prioriza focos estratégicos 
que estas precisam observar. Para enfrentar a globalização, as demandas 
dos clientes, a pressão por resultado, o aumento da velocidade e da 
competição. 
 
Outra perspectiva enfocando o cenário externo é considerá-lo como 
contexto.  
 
A preocupação, desta vez, não são diretamente as demandas no cenário 
competitivo e sim, a postura organizacional diante dessas demandas. 
Aspectos específicos em gestão de pessoas estariam suportando essas 
posturas.  

 

Já Albuquerque (2002, p. 75) coloca em suas pesquisas que: 

 

essa capacidade organizacional está relacionada com como as pessoas são 
tratadas, suas habilidades e competências e seu comprometimento com a 
organização. O enfrentamento do mundo moderno pelas organizações não 
pode ser realizado com uma concepção exclusivamente econômica, que 
enxerga o ser humano como um fator de produção, um recurso; mas sim 
com uma concepção transformadora que considera o ser humano um 
parceiro efetivo na busca dos resultados.  

 

Para este autor “a estratégia do comprometimento para direcionar a gestão 

das pessoas” (ALBUQUERQUE, 2002, p. 75).  

 

Lacombe (2004, p. 54) considera a abordagem estratégica de gestão de 

pessoas, colocando que: 

 

 Nesta, as pessoas são entendidas como um recurso estratégico para a 
obtenção de vantagem competitiva e as decisões sobre aspectos da relação 
de emprego são tomadas no mais alto nível hierárquico organizacional de 
forma planejada e pró-ativa.  

 

Para Lacombe (2004, p. 47) a conceituação de Gestão de Pessoas: “todas 

as atividades que influenciam os comportamentos das pessoas nos seus esforços 

para formular e implantar as necessidades estratégicas de seu negócio”.  

 

Já para outro autor, analisando sob a perspectiva de enfrentamento dos 

desafios de negócio, “as organizações precisam priorizar o engajamento, além de 

terem pessoas fazendo o que é preciso, quando é preciso” (WOOLF, 2005, p. 13).  

 

 



 

Assim, Bianchi (2008, p. 56) destaca que: 

 

Reconhecendo que as pessoas podem identificar problemas e resolvê-los, 
as organizações devem priorizar ao máximo, estratégias de gestão que 
viabilizem o envolvimento contínuo das pessoas enfocando o atendimento 
de suas necessidades.  
 
Percebem-se certa consistência entre os trabalhos e pensamentos dos 
pesquisadores abordados, mesmo que estes utilizem métodos diferentes de 
investigação e análise. Dois dos temas importantes do cenário competitivo 
do século XXI: capital humano como vantagem competitiva e 
implementação das estratégias organizacionais estão por trás das posturas 
discutidas: gestão de talentos e conhecimento, gestão da mudança e da 
cultura organizacional e busca pelo comprometimento mútuo nas relações 
de trabalho.  
 
Um ponto importante foi a inclusão da preocupação com as pessoas no 
desenvolvimento da estratégia corporativa, isto reforça uma tentativa de 
transportar as demandas para dentro de organização, refletindo sobre suas 
capacidades. 

 

No mais, a autora destaca que “percebe-se, também, muita sintonia entre os 

autores, apontando para uma possível conclusão de que essas posturas 

organizacionais possam ser consideradas universais” (BIANCHI, 2008, P. 61). 

 

E mais, “como os momentos de inserção das organizações em seus 

contextos de competição podem ser distintos, as formas de executar as posturas 

podem variar, traduzindo-se em políticas e práticas distintas, mas sempre presentes” 

(BIANCHI, 2008, P. 61).  

 

 

1.2 A possibilidade do setor de recursos humanos atuar como 

parceiro estratégica  

 

 

Assim, a Gestão de Pessoas é um processo de toda a organização. Em uma 

análise muito simples, “pode-se inferir que quem deve gerir as pessoas são os 

responsáveis por elas, os líderes, os gerentes, os chefes, em um processo de 

direcionamento e suporte a execução do trabalho” (BIANCHI; ALBUQUERQUE, 

2010, P. 08).  

 



 

Depois do exposto no presente trabalho sobre a importância das pessoas na 

execução de estratégias organizacionais, da própria definição de uma estratégia de 

gestão de pessoas, da necessidade de políticas e práticas alinhadas e articuladas 

com o momento organizacional no cenário competitivo; parece que, como qualquer 

outro processo organizacional crítico, as organizações devem se preocupar com a 

área de Recursos Humanos como uma entidade que contribua efetivamente 

auxiliando gestores na formulação de estratégias, políticas e práticas, bem como 

suportando a implementação efetiva da gestão de pessoas 

 

 A literatura acadêmica recente, enfocando pessoas como fonte de 

vantagem competitiva abordou a área de Recursos Humanos tentando responder 

alguns questionamentos: Existe um modelo ideal de estrutura organizacional para 

Recursos Humanos? Qual é o papel dos profissionais dessa área? Quais suas 

competências? Como abordar o processo de gestão de pessoas? Alguns pontos-

chave aparecerem nas pesquisas e estudos sobre esse conjunto de temas. Dois 

desses pontos estão relacionados à evolução do papel gerencial (transição do 

modelo de administração científica para o atual) e a evolução do papel da área de 

Recursos Humanos. 

 

 Prahalad e Hamel (apud BECKER et al, 2001, P. 78) quanto ao 

desenvolvimento do setor de RH destacam que: 

 

os profissionais de RH estão agora em condições de se transformar em 
gerentes de numeradores (contribuindo com a linha de receita), deixando de 
serem apenas gerentes de denominadores (cortando os custos e reduzindo 
as despesas gerais).  

 

Assim, para Bianchi e Albuquerque (2010, p. 09)  

 

É fundamental entender a evolução das áreas de RH para um papel de 
contribuição estratégica e quais demandas isso traz sobre esses 
profissionais para que reforçar o alinhamento entre estratégia, políticas e 
práticas de Gestão de Pessoas e estrutura da área de Recursos Humanos 
como fonte de vantagem competitiva.  

 
 



 

1.3 A possibilidade de atuação estratégica por meio do setor de 

Recursos Humanos 

 

 

Como já foi estudado, existe muita polêmica nos estudos que analisam a 

real performance estratégica do campo de RH. Tanto o é que Bianchi (2008, p. 79) 

traz em sua dissertação um levantamento sobre o tema, destacando que: 

 

 

Alguns autores conceituam o que seria essa atuação, mas em suas 
pesquisas não constatam que as organizações estejam preparadas ou 
tenham uma estrutura de Recursos Humanos capaz de atuar de 
determinada forma.  
 
Outros autores até encontram posturas diferenciadas nas organizações 
estudadas, talvez não totalmente alinhadas aos modelos teóricos. Assim, os 
trabalhos trazem tendências de atuação, constatam situações e formulam 
modelos para tentar responder o que deveria ser a nova área de RH. 
 
 O assunto se torna crítico uma vez que esta área pode fazer toda a 
diferença no alinhamento da estratégia e práticas e na gestão das pessoas 
como fonte de vantagem competitiva.  

 

Desta forma, delinear uma apreciação de alguns estudos é essencial. 

 

Assim,   

 

Como gestor dos recursos humanos estratégicos, o profissional de RH deve 
atuar como Parceiro Estratégico, garantindo o sucesso das estratégias 
organizacionais, traduzindo essas estratégias em práticas de RH.  
 
É importante criar um sistema de medição desse processo; Como gestor da 
transformação e mudança, o profissional de RH atua como um agente de 
mudanças, contribuindo para que a organização tenha capacidade de 
mudar. Suas principais atribuições são: identificar e caracterizar os 
problemas, criar relações de confiança, ajudar a resolver esses problemas e 
planos de ação para a mudança.  
 
A compreensão da cultura organizacional, bem como dos fatores críticos 
para o sucesso é fundamental; Como gestor da contribuição das pessoas, o 
profissional de RH deve atuar como um “defensor dos funcionários”, no 
sentido de estar sempre zelando para o aumento do comprometimento e da 
competência individual das pessoas.  
 
É necessário sempre estar atento para o balanceamento entre as 
demandas e os recursos. Para esta atividade são indispensáveis: disciplina, 
criatividade e sensibilidade; Como gestor da infra-estrutura, o profissional de 
RH deve estar preocupado com a eficiência. Os processos operacionais 



 

precisam funcionar da melhor forma para que os outros papéis sejam 
desempenhados e exerçam sua contribuição efetiva na organização. 
 
É importante a área de o RH se comprometer com indicadores de 
crescimento e de produtividade organizacional além comprometimento das 
pessoas. (BIANCHI, 2008, p. 74-75) 

 

Horibe (2004, p. 19) reforça que  

 

a credibilidade é fundamental para que a área de RH faça a passagem do 
papel transacional para o papel estratégico. Uma das formas de trabalhar 
essa credibilidade é apresentar argumentos na linguagem que executivos 
entendam, com uso efetivo de informações, não somente utilizando a 
sensibilidade.  

 

Desta forma, acreditamos seguindo o entendimento de Horibe e de Bianchi, 

que o RH deve ter a postura de uma área de negócio com competidores (internos e 

externos), clientes (com diversidade de demandas), custos e produtos. Com isso, 

“essa proposta depende fortemente do suporte, do entendimento e da visão do 

executivo sênior da organização sobre o valor da área e de sua contribuição para os 

resultados da organização” (BIANCHI, 2008, p. 76).  

 

Por fim, Bianchi (2008, p. 79) afirma que foi verificado que os pesquisadores 

analisados “estão alinhados em um novo posicionamento da área de RH nas 

organizações, embora nem sempre sintetizem seus achados e modelos da mesma 

forma”.  

 

 Pode ser que cada organização, em função de seu modelo organizacional, 

sua estratégia e seus desafios competitivos adotem posturas diferenciadas na 

construção da estrutura organizacional da área de RH, mas alguns direcionadores 

aparecem fortemente quando buscamos referencial na literatura acadêmica:  

 

a) As atividades transacionais ou de infraestrutura precisam ser executadas 
ao melhor nível de serviço para não desviar o foco estratégico das pessoas 
de RH;  
 
b) O profissional de RH precisa re-aprender, mudando sua forma de 
atuação que pode ser generalista ou altamente especializada, mas com 
foco no negócio, respondendo a demandas e mensurando sua eficácia e;  
 
c) Executivos seniores de RH aparecem na nova postura estratégica da 
área re-posicionando o papel de RH nas organizações. (BIANCHI, 2008, p. 
81) 



 

 

 

Pode ser que segundo Bianchi e Albuquerque (2010, p. 9) “centrado nesse 

profissional esteja o diferencial estratégico. O processo de transição, porém, não 

parece ser tão simples. Uma mudança de postura, atitude e conhecimento são 

requeridos das pessoas que atuam em RH para que a gestão de sua própria 

mudança seja realizada”.  

 

E Bianchi (2008, p. 78) explanando sobre seu estudo coloca ainda que: 

 

Alguns pesquisadores focaram suas análises nessa questão e podem, em 
conjunto, contribuir para suportar esse processo de transição, advogando 
que algumas mudanças devem ser feitas na estrutura de RH: alinhar custo 
da atividade com a agregação de valor da mesma para a organização, com 
isso as atividades transacionais devem ser simplificadas e complementadas 
por estruturas de auto-serviço; sistemas de informações gerenciais devem 
também ser desenvolvidos para que as atividades estratégicas da área 
tenham suporte de informações. 
 
Ao se mencionar a revisão de processos, mudança de papel, de estrutura e 
de cultura, está se falando em um processo de mudança complexo. A 
possível não finalização desse processo de mudança pode ser observada 
em alguns trabalhos realizados no Brasil.  

 

Embora a mudança nas áreas de RH seja um processo complexo, mesmo 

considerando que o mesmo ainda não esteja consolidado, ela parece fundamental 

para suportar que as estratégias de negócio sejam implementadas considerando o 

capital humano como vantagem competitiva. Ela pode ser um elo importante no 

alinhamento entre estratégia, políticas e práticas de gestão de pessoas que 

contribuem para os resultados organizacionais. 

 

 

1.4 Os objetivos estratégicos e seus desafios atuais 

 

 

Atualmente os desafios das organizações compreendem não só o ambiente 

interno em que permeiam suas ações, mas também o ambiente externo e suas 

demandas, desta forma, as organizações devem se posicionar para enfrentá-lo.  

 



 

E, quando há necessidade de um posicionamento das organizações, torna-

se imprescindível uma estratégia.  

Segundo Albuquerque (2002, p. 26) estratégia é” a formulação da missão e 

dos objetivos da Organização, bem como de políticas e planos de ação para 

alcançá-los, considerando os impactos das forças ao ambiente e a competição”..  

 

Já segundo Bianchi (2008, p. 85)  

 

Olhar para o ambiente externo significa compreender as demandas e 
alinhar a ideologia organizacional a objetivos específicos. Produzir políticas 
e planos de ação traz uma visão de processo, fundamental para as 
realizações. E a competição, neste caso, reforça a necessidade de 
resultados empresariais.  

 

Adotando esse conceito vem o de administração estratégica. 

 

Neste sentido, Bianchi (2008, p. 85) entende que: 

 

 O termo reflete uma necessidade de não separar a formulação e a 
implantação das estratégias como passos consecutivos e seqüenciais. 
Administração estratégica é um processo contínuo e ininterrupto, cujas 
tarefas se entrelaçam e interagem, não podendo ser claramente separadas. 
É um fenômeno que acontece em tempo real.  
 
Essa nova postura de administração não está focada somente no papel 
gerencial desenhado no modelo de Taylor e Fayol, mas é dependente de 
todas as pessoas da organização, ou melhor, da competência 
organizacional de mobilizar as pessoas em torno de um objetivo comum. 
 
Existem escolas de pensamento estratégico sob a ótica da administração 
estratégica, que chegam a dez (10) escolas, sendo que algumas delas 
refletem como, efetivamente, as estratégias são formuladas. Entre outras, 
os autores mencionam os processos visionário, mental, emergente, de 
negociação, coletivo e reativo como formas de posicionamento 
organizacional e finalizam com o processo de transformação. 

 

 Essas escolas refletem bastante as demandas do ambiente externo atual e 
algumas demandas sobre a gestão de pessoas. A implementação das 
estratégias organizacionais, analisada sob essas escolas permite a reflexão 
sobre alguns aspectos importantes: o líder estratégico, condicionantes 
organizacionais que direcionam as implementações e a participação das 
pessoas no processo de formulação estratégica para a implementação.  

 

Assim, neste contexto, a tarefa mais crítica do líder é conseguir a disciplina 

organizacional para manter o posicionamento definido, mas ele ainda deve servir 



 

como professor da estratégia, atuando continuamente no processo de comunicação 

e clarificação da mesma para a organização.  

 

Alguns condicionantes organizacionais entusiasmam o processo de prática 

estratégica.  

 

Hrebiniak (2006, p. 89) assinala alguns desses condicionantes “a 

administração de mudança e a cultura organizacional. Qualquer decisão a ser 

implementada, mesmo que transformada em simples ação, é um processo de 

mudança”. 

 

 É preciso, então, que as organizações percebam a dimensão dessas 

transformações e se disponham para gerenciá-las. 

 

Segundo Bianchi (2008, p. 86): 

 

 A cultura organizacional é um outro aspecto importante em implementação 
estratégica. Ela direciona o comportamento das pessoas que por sua vez, 
influencia o desempenho organizacional. A cultura pode estar alinhada ou 
não a determinada implementação estratégica. Quando não alinhada, dada 
à complexidade de um processo de mudança cultural, pode ser mais fácil 
uma organização optar por outra estratégia do que realizar essa mudança.  

 

Note-se que, os autores Rue e Holland (1989, p. 15), igualmente 

pesquisadores a propósito de estratégia, concluem a posição de Hrebiniak (2006): 

 

dependendo do risco no processo de mudança de cultura, é preferível 
reavaliar a estratégia. Tanto o aspecto da disciplina organizacional para a 
implementação da estratégia, quanto à gestão da mudança e da cultura 
organizacional são condicionantes dependentes ou influenciadores de 
pessoas, e podem ser aspectos trabalhados pelas organizações com o 
propósito de envolver e comprometer pessoas com objetivos e resultados 
organizacionais.  

 

Assim, uma das prerrogativas da escolha pela administração estratégica é 

não desvincular a formulação da implementação.  

 

 

 



 

Albuquerque (2002, p. 58) assinala que: 

 

 essa desvinculação pode minimizar a percepção das reais capacidades 
internas de uma organização e de suas pessoas. Ao viabilizar a participação 
das pessoas em formulação estratégica aumenta-se o comprometimento 
das mesmas com determinado objetivo e posicionamento organizacional, 
além de facilitar o mapeamento de demandas referentes ao conjunto de 
pessoas e competências essenciais para transformar intenções em ações. 

 

E Bianchi (2008, p. 89) continua esclarecendo: 

 

 Ao se analisar algumas das demandas do cenário competitivo do século 
XXI e os desafios da implementação estratégica, a arquitetura da gestão de 
pessoas passa a ser um tema prioritário e também estratégico para as 
organizações. 
 
 Por isso, organizações que atuam no cenário mais dinâmico devem investir 
na formulação de estratégias, políticas e práticas de gestão de pessoas, 
bem como na estruturação de equipes de profissionais especializados para 
suportar seus líderes na gestão de recursos que significam um diferencial 
competitivo e podem fazer diferença no posicionamento das organizações. 

 

Desta forma, é necessário considerar e apreender as referências e análises 

sobre como conduzir esse ativo tão intricado e único.  

 



 

CAPÍTULO II 

O COMPORTAMENTO DO SER HUMANO E A MOTIVAÇÃO 

 

 

O comportamento é uma característica primordial dos seres humanos. É 

como a vida, qualquer coisa que se mova é tida como viva – especialmente quando 

o movimento tem direção ou age para alterar o ambiente. Comportamento é algo 

que está ligado ao homem como a sua própria vida, o ser humano está sempre 

diante de um organismo que se comporta.  

 

Sobre isso, Skinner (1995, p.83) ressalta:  

 

Não há nada mais familiar do que o comportamento humano. Estamos 
sempre na presença de ao menos uma pessoa que se comporta. Nem há 
algo mais importante do que o comportamento quer seja nosso, quer seja o 
de outrem, quer seja ao que vemos todos os dias, quer seja ao que é 
responsável pelo que acontece no mundo de um modo geral.  

 

Os seres vivos se adaptam ao ambiente, aprimorando seus movimentos, a 

fim de evoluírem. De início, não havia movimento; o movimento passou a ocorrer 

sob o controle de estímulos. Porém, nem todos os ambientes são estáveis, o que 

possibilita a aprendizagem. Por exemplo, ao deixar seu ninho, uma ave voa em 

círculos cada vez maiores; seu retorno ao ninho, mais tarde, é baseado em marcos 

espaciais, tais como pedras ou plantas sobre as quais voou antes da partida 

(CATANIA, 1999).  

 

Existem aspectos do ambiente que permanecem constantes durante toda a 

vida e necessitam ser aprendidos apenas uma vez, enquanto há coisas sobre 

ambientes mutáveis que precisam ser aprendidas, descartadas e reaprendidas.  

 

O comportamento é um seqüência ou intercâmbio contínuo de episódios 

externos (estímulos) e ações do organismo, chamados de respostas. Nem uma, nem 

outra expressão (estímulo e resposta) pode passar por nenhuma espécie de 

ressalva quanto à metodologia.  

 



 

O termo ambiente envolve estímulos públicos, privados, físicos e sociais. 
Estímulos públicos - são acessíveis a mais de um observador de forma 
independente, como diversos objetos ao nosso redor; privados - são 
acessíveis apenas ao organismo diretamente afetado por eles como, por 
exemplo, o formigamento nos pés; físicos - suas propriedades e dimensões 
fundamentais, descritas pelas ciências ditas naturais; sociais - suas 
propriedades e dimensões básicas são produzidas por outro organismo, no 
caso de seres humanos são produtos culturais.  
 
A relação entre organismo e ambiente pode envolver desde uma situação 
simples, como lacrimejar ao descascar uma cebola, a situações complexas, 
como solucionar problemas e ter autoconhecimento.  
 
Em ambos os casos, os comportamentos podem ser constituídos por 
relações que envolvam apenas estímulos antecedentes e resposta, ou por 
relações que envolvam estímulos antecedentes, resposta e os estímulos 
que seguem a resposta. Para explicar quaisquer comportamentos, devemos 
descrever as interações que os constituem e a história que produziu essas 
interações. (ANDERY; SÉRIO, 2004. Disponível em: 
http://www.terapiaporcontingencias.com.br/pdf/outros/definicao_comportam
ento.pdf) 

 

Uma maneira simples de mudar o comportamento de um organismo consiste 

em apresentar um estímulo. Esta relação fidedigna e confiável entre um evento 

ambiental, um estímulo e uma mudança resultante no comportamento, uma 

resposta, é denominada reflexo. A aplicação da terminologia reflexo para o 

comportamento tem uma história que começa com René Descartes, filósofo francês 

do século XVII (apud. CATANIA, 1999).  

 

Descartes estava familiarizado com os aparelhos hidráulicos construídos 

para entreter os visitantes nos jardins públicos e privados da França. Um jovem 

passeando por um jardim podia pisar em uma alavanca escondida e disparar um 

fluxo de água que movimentava as estátuas. Descartes viu  uma similaridade entre 

tais dispositivos e o comportamento. Do mesmo modo que pisar na alavanca 

escondida dispara o movimento de uma estátua, um estímulo dispara uma resposta. 

Para Descartes, o papel dos tubos e da água neste sistema de estátuas era 

desempenhado, em organismos vivos, por nervos e espíritos animais (CATANIA, 

1999).  

 

Descartes (apud. CATANIA, 1999) deu um passo importante ao sugerir que 

parte da espontaneidade das criaturas vivas era apenas aparente e que, às vezes, o 

comportamento podia ser iniciado por uma ação externa, como quando retiramos 

rapidamente a mão ao tocar uma chama. Muitos outros exemplos são comuns: uma 



 

distensão de joelho produzida por uma batida; salivação produzida por alimento na 

boca; ajustes posturais produzidos por perda de apoio. Tais exemplos têm em 

comum a característica de que um estímulo produz seguramente uma resposta. 

Essa é a propriedade que define o reflexo.  

 

Nessas circunstâncias, concluímos que o estímulo elicia a resposta e que a 

resposta é eliciada pelo estímulo.  

 

Em relação à análise aplicada no comportamento, podemos dividir o 

comportamento em duas classes distintas: respondente ou reflexo que, na maioria 

das vezes, é involuntário, engloba a ação e os movimentos de componentes físicos 

do corpo como glândulas ou músculos. Já a classe operante, comportamento 

voluntário, engloba a ação e os movimentos de músculos que estão sob total 

controle, de forma espontânea do próprio indivíduo.  

 

Para Holland e Skinner (1975 apud SKINNER, 1998), a despeito de suas 

particularidades, o comportamento respondente e o operante se definem por 

episódios (estímulos) do meio no qual o indivíduo se insere. Entretanto, o 

intercâmbio entre variáveis ambientais (estímulos) e comportamentos que se 

apresentam (respostas) são distintos. Ao passo que o comportamento de resposta é 

ininterruptamente definido pelos estímulos que antecedem seu aparecimento (um 

estímulo precedente propicia ou inicia uma resposta), o comportamento operante 

ocorre prontamente e é definido pelos episódios que acontecem em seguida (o 

estímulo contingente responde pela conservação da resposta).  

 

Entretanto, não denota que o comportamento operante seja provocado por 

estímulos que o acompanham, e, sim, que sua ocorrência, ou seja, a possibilidade 

de que venha a acontecer, está sujeita às decorrências que sobrevirão para o 

indivíduo e para o meio.  

 

A ação do ser humano é uma conseqüência da interação dos estímulos com 

o ambiente onde está inserido.  

 



 

Desta forma, vive um processo contínuo de aprendizagem, em que as 

respostas emitidas por ele são aprimoradas constantemente. Sempre que o 

organismo apresentar a necessidade de sobreviver, atender a alguma necessidade 

ou proteger-se, haverá uma tendência de repetir um comportamento já aprendido 

anteriormente. 

 

 

2.1 O comportamento das pessoas nas instituições 

 

 

Ainda que as instituições concebam os indivíduos como recursos, ou seja, 

como possuidoras de aptidões, competências, informações, motivação para 

trabalhar, capacidade de se comunicar, entre outros, não se pode olvidar que 

indivíduos são seres humanos, ou seja, possuidores de peculiaridades quanto à 

individualidade, perspectivas, metas subjetivas, histórias pessoais, entre outros, 

como defende Chiavenato (1997).  

 

Este mesmo autor resumiu os elementos constitutivos da conduta humana, 

assinalando o ser humano como uma criatura pró-ativa, com necessidades distintas, 

e ainda como o que entende e analisa, que reflete e elege e que possui capacidade 

restrita de resposta. (CHIAVENATO, 1997) 

 

O ser humano enquanto pró-ativo denota uma conduta voltada a satisfazer 

suas necessidades individuais e a alcançar suas metas e ambições. Devido a isso, 

este apresenta reações e respostas ao seu meio, no âmbito interno ou externo à 

instituição.  

 

Via de regra, a conduta nas instituições é delimitada conjuntamente por 

práticas empresariais e pela conduta pró-ativa de seus integrantes.  

 

Pode ser parcialmente compreendido em termos dos pressupostos das 

ciências do comportamento, da administração e de outras disciplinas. Desta forma, 

pode-se trabalhar eficazmente com pessoas, se a organização estiver preparada 

para pensar nelas como seres humanos.  



 

 

Neste aspecto, Chiavenato (1997) destacou a visão do homem como um ser 

complexo que em diferentes épocas deu lugar a novas concepções a respeito da 

natureza humana e das organizações, cada qual privilegiando certos aspectos de 

conduta do homem e marcando profundamente a maneira como as organizações 

administram pessoas.  

 

Entre as concepções pode-se destacar:  

 

a. enquanto ser econômico na Teoria da Administração Científica, o homem 

tem como motivação básica recompensas salariais e financeiras;  

b. a concepção do homem  social na teoria das relações humanas tem 

como motivação básica as recompensas sociais e simbólicas;  

c. enquanto ser organizacional na teoria Estruturalista, o homem tem como 

motivação básica as recompensas salariais e sociais;  

d. o homem administrativo na teoria comportamental tem como motivação 

básica o processo decisório e a busca por soluções satisfatórias;  

e. a concepção do homem complexo na teoria da contingência tem como 

motivação básica microssistemas individuais e complexos.  

 

Dubrin (2003, p.2) define o comportamento organizacional da seguinte 

forma:  

 

É o estudo do comportamento humano no local de trabalho, a interação 
entre as pessoas e a organização em si. As principais metas do 
comportamento organizacional são explicar, prever e controlar o 
comportamento.  

 

Segundo o referido autor, outro fator importante que influencia no 

comportamento humano na organização é a cultura organizacional, entendida como 

um sistema de valores e crenças compartilhados que influenciam o comportamento 

do trabalhador. (DUBRIN, 2003) 

 

O autor diz, ainda, que “as dimensões ou elementos da cultura ajudam a 

explicar a natureza das forças sutis que influenciam as ações dos empregados”. O 



 

autor dá um exemplo prático: “uma cultura que valoriza o assumir riscos encoraja os 

funcionários a tentar descobrir novas maneiras de fazer as coisas. Ou seja, os 

funcionários farão isso sem se preocupar se serão punidos pelas idéias que não 

deram certo”. (DUBRIN, 2003, p. 03-04) 

 

Conforme Bezerra e Mendonça (2010, on line): 

 

Uma outra influência no comportamento dos trabalhadores de uma empresa 
além da cultura é a subcultura, que é um segmento no qual a cultura 
organizacional se diferencia dos outros segmentos e da cultura dominante. 
Dependendo da força, a cultura de uma empresa pode causar um impacto 
penetrante na eficiência da organização.  
 
Os empregados de uma empresa em que a cultura é forte seguem seus 
valores com pouco questionamento. Uma cultura mais fraca fornece apenas 
diretrizes aos membros. Em organizações dotadas de uma “cultura forte” 
seria desnecessário recorrer a manuais de procedimentos, a regras ou 
diretrizes, porque os trabalhadores sabem o que é esperado e o 
comportamento adequado a ter.  

 

Esse conhecimento é transmitido por meio de símbolos, mitos e ritos, que 

fazem parte da história da organização. Por contraste, nas organizações com uma 

“cultura fraca”, os trabalhadores estariam dependentes de decisões contraditórias e 

inconsistentes, assim como teriam de procurar as orientações do que necessitam 

para executar o que deles é esperado. 

 

 

2.2 O conceito de Motivação 

 

 

Como apresentado anteriormente, a motivação é um conceito amplo e 

envolve várias questões. É um tema delicado e polêmico nas organizações. “A 

psicologia da motivação é incrivelmente complexa e o que foi apurado até o 

momento, pelo menos com alguma certeza, é deveras muito pouco” (HERZBERG, 

apud BERGAMINI, 1989, p.108).  

 

A idéia da motivação no trabalho dentro das organizações parte de que todo 

comportamento humano tem uma causa, um motivo. Essas causas, esses motivos, 



 

agem sobre o indivíduo, levando-o a atuar no sentido de satisfazer suas 

necessidades, tal como as vê, conforme enfatizado anteriormente.  

 

Dubrin (2003, p. 16) define a motivação em um ambiente de trabalho como 

 

 o processo pelo qual o comportamento é mobilizado e sustentado no 
interesse da realização das metas organizacionais. Sabe-se que uma 
pessoa está motivada quando ela realmente se esforça para alcançar as 
metas. A explicação mais simples para a motivação é também uma das 
mais poderosas: as pessoas estão dispostas a se esforçar no sentido de 
alcançar uma meta, porque isso satisfaz uma de suas necessidades 
importantes: o auto-interesse, sendo este uma força motriz. Esse princípio é 
conhecido como: o que eu ganho com isto? Antes de se esforçar para 
realizar uma tarefa, a pessoa provavelmente vai querer saber como isso vai 
lhe trazer algum benefício.  

 

A motivação, do ponto de vista da organização, segundo Deeprose (1995 

apud FREITAS, 2006, p. 19),  

 

envolve estimular indivíduos e grupos a trabalhar  da forma mais perfeita 
admissível, através da constituição de uma atmosfera que favoreça a 
performance de suas capacidades. Com isso, abre-se um leque de opções 
para que um gerente influencie o potencial de motivação interna de um 
funcionário, a fim de que este atinja os resultados que a empresa espera.  

 

O aparecimento dos mais recentes arranjos de trabalho, além da chegada 

da Revolução Industrial, trouxe o interesse sobre os elementos que conduziriam à 

ampliação da produtividade.  

 

Procurou-se entender que elementos fariam com que os colaboradores 

caminhassem rumo as metas organizacionais, fazendo com que se tornassem 

trabalhadores hábeis e diligentes.  

 

 

2.3 A importância da motivação dentro das organizações 

 

 

Segundo a revista Analgesis (2010, on line): 

 



 

A motivação é um tema muito estudado dentro de gestão de pessoas e, 
mesmo assim continua sendo de extrema importância na rotina das 
instituições. Muitas instituições investem na motivação de seus funcionários, 
utilizando programas motivacionais, porém tal proposta é muito complexa 
tendo em vista que cada ser humano, é individual. 

 

Na concepção de Chiavenato (2006)  

 

a motivação esta contida dentro das próprias pessoas e pode ser 
amplamente influenciada por fontes externas ao indivíduo ou pelo próprio 
trabalho na empresa. O gerente deve conhecer o grau de motivação 
individual e deve saber como extrair do ambiente de trabalho as condições 
externas para elevar a satisfação profissional. 

 

Já, para Bergamini (1997)  

 

a motivação é definida como impulso a ação, traduzida como necessidade 
ou tendência, por tratar-se de impulso ou necessidade, originada 
basicamente no interior dos indivíduos. Segundo este autor para motivar é 
preciso usar palavras, basta criar condições tais que mobilizem o 
empregado como pessoa, como realizador, como responsável que deseja 
ser, como ser sócio, justo e produtivo que é. 

 

Segundo Bergamini (1997),  

 

ninguém pode motivar ninguém. Adota-se como diretriz administrativa que 
as chefias têm por obrigação motivar seus funcionários. O máximo que tais 
chefias fazem é fornecer estímulos e ambiente adequado, buscando o 
comprometimento e o despertar de motivos internos em seus 
colaboradores, para possibilitar, então, o surgimento das ações 
provenientes do comportamento motivado.  

 

Pode-se, então, afirmar que a motivação é, sem dúvida, a ação de motivos 

internos do ser humano que pode transformar toda uma situação, para não dizer 

uma organização.  

 

Como bem lembra Vieira e Esteves (1985, p.33), “quando uma pessoa 

afirma que se sente motivada não está usando uma expressão sem conseqüências. 

Isto refletirá diretamente no resultado final do que está fazendo”.  

 

Maslow (1954), em sua clássica teoria das motivações, propõe 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 este autor os indivíduos agem da maneira pela qual 

acreditam que serão levados até o objetivo desejado.  

 

Para Pasquini et al (2005, p. 16): 

 

O estado 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. Portanto, os motivos 
pelos quais cada um se põe em movimento na busca de algo desejado não 
podem ser observados de maneira direta. 

 

Segundo Alceu Horbuch e Sílvio Roberto Stefano (2008, on line) “As razões 

que justificam um comportamento motivacional só podem ser inferidas a partir de 

comportamentos individuais, evidentes, devendo ser correlacionadas por uma 

relação de causa e efeito”.  

 

Há, também, os estudos da Representação Social e seu papel na mudança 

de atitude inspirados na contribuição dos estudos de Serge Moscovici (2003) e de 

outros autores, que não será objeto da presente pesquisa.  

 

Segundo Robbins (1998) na década de 50 que surgiram as primeiras teorias 

e dentre elas a Teoria das Necessidades de Maslow e a Teoria Motivação-Higiene 

de Frederick Herzberg, hoje, consideradas clássicas, embora criticadas por inúmeros 

pesquisadores, por concluírem que houve falta de consistência nos estudos 

realizados. 

 

 Contudo, são vastamente utilizadas para fundamentar e explicar as teorias 

que surgiram posteriormente. Segundo Chiavenato (2005, p. 273), um dos grandes 

desafios das organizações é motivar as pessoas:  

 

"A motivação significa o desejo de exercer altos níveis de esforço em 
direção a determinados objetivos organizacionais, condicionados pela 
capacidade de também satisfazer objetivos individuais". 

 

 Aponta ainda que a motivação depende basicamente de direção (objetivos), 

força e intensidade do comportamento (esforço), duração e persistência 



 

(necessidade). "Uma necessidade significa uma carência interna da pessoa e cria 

um estado de tensão no organismo. Daí o processo motivacional".  

 

De acordo com Bergamini (1997, p. 138 - 139), [...] o termo motivação é 

geralmente empregado como sinônimo de forças psicológicas, desejos, impulsos, 

instintos, necessidades, vontades, intenção, isto é, tudo aquilo que num indivíduo 

responde pelo seu dinamismo.  

 

Todos estes termos têm, em conjunto, a conotação de movimento ou ação.  

 

De fato, ao estudar o comportamento humano, descobre-se que uma certa 

força impele as pessoas a agir, seja no sentido de buscar, ou de fugir de 

determinadas situações.  

 

As teorias mais conhecidas sobre motivação são relacionadas com as 

necessidades humanas. Talvez a teoria mais conhecida sobre motivação seja a 

Teoria da Hierarquia das Necessidades, de Abraham Maslow, segundo o qual as 

necessidades humanas dispõem-se numa hierarquia, divididas em cinco grupos:  

 

a. Fisiológicas ou básicas: Necessidades de alimento, abrigo, repouso, 
exercício, sexo e outras necessidades orgânicas.  
b. Segurança: Necessidades de proteção contra ameaças, como as de 
perda do emprego e riscos à integridade física e à sobrevivência.  
c. Sociais: Necessidades de amizade, afeto, interação e aceitação dentro do 
grupo e da sociedade.  
d. Estima: Necessidades de fatores internos de estima, como respeito 
próprio, realização e autonomia, e fatores externos de estima, como status, 
reconhecimento e atenção.  
e. Auto-realização: Necessidade de utilizar o potencial de aptidões e 
habilidades. Intenção de tornar-se tudo aquilo que a pessoa é capaz de ser, 
autodesenvolvimento e alcance do próprio potencial. (CHIAVENATO, 2005, 
p. 75-76).  

 

Segundo McClelland estas necessidades influenciam o comportamento no 

trabalho. Quando uma necessidade é suficientemente forte, ela impele uma pessoa 

a se engajar em atividades de trabalho para satisfazê-la. Essas necessidades 

específicas são as seguintes: 

 

Necessidade de Realização: desejo de conseguir algo difícil por seus 
próprios méritos. As pessoas com forte necessidade de realização 



 

freqüentemente pensam como podem se realizar melhor no cargo. De modo 
geral, são pessoas que procuram responsabilidades, buscam a excelência e 
lutam pelo sucesso.  
Necessidade de Poder: desejo de controlar outras pessoas, para influenciar 
seu comportamento e ser responsável por elas. São aqueles que gostam de 
controlar todos os recursos, além das pessoas. Preocupam-se em 
influenciar e controlar os outros e em como ganhar posição de status e 
autoridade.  
Necessidade de Afiliação: desejo de relacionamentos interpessoais 
próximos e amigáveis. São pessoas preocupadas em restabelecer 
relacionamentos rompidos e em amenizar ressentimentos.  



 

 

CAPÍTULO III 

O PAPEL DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A 

MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES 

 

 

O Gestor de recursos humanos deve saber identificar em seus 

colaboradores as características de persistência, autodesenvolvimento e a busca de 

uma realização profissional como fatores relevante para a automotivação capaz de 

redefinir inteligências e contribuir para o sucesso de seu capital intelectual e 

organizacional. 

 

“Se ninguém motiva ninguém, porque as lideranças fazem parte da solução? 

Pesquisas mostram que as lideranças têm um impacto de 70% sobre o clima 

organizacional” (Flávia Kahale) 

 

É um forte impulso para a realização, uma propensão a perseguir objetivos 

com energia e persistência, absorvendo os fracassos e reveses de maneira a 

aprender com a experiência e não perder o foco do objetivo. 

 

No mundo corporativo este atributo é essencial para o sucesso das pessoas, 

pois os obstáculos sempre ocorreram, mas se a pessoa estiver automotivada, será 

capaz de superar todos os obstáculos e atingir seus objetivos. 

 

Sabemos que o mundo externo poderá favorecer as condições para que isto 

ocorra, estimulando, fortalecendo algumas competências do indivíduo, mas se ele 

próprio não quiser, o ambiente fará pouca diferença!  

 

No ambiente corporativo, a automotivação faz uma grande diferença nos 

resultados pessoais e conseqüentemente nos resultados organizacionais, pois a 

organização são as pessoas.  



 

De acordo com Maximiano (2004, p. 269), motivação para o trabalho é um 

estado psicológico de disposição, interesse ou vontade de perseguir ou realizar uma 

tarefa ou meta. É resultante de uma interação complexa entre os motivos internos e 

os estímulos da situação ou ambiente. 

 

A automotivação é um aspecto determinante na maneira como as pessoas 

lidam com o fracasso. E é impossível alcançar o sucesso se não soubermos 

enfrentar positivamente o seu oposto – o fracasso: o erro como fonte de aprendizado 

e como medida para avaliar o seu crescimento. 

 

 

3.1 Como identificar pessoas automotivadas? 

 

 

O primeiro sinal é a paixão pelo trabalho em si.  

 

Estas pessoas demonstram uma visão positiva da vida e um forte 

comprometimento com a organização. Tais profissionais buscam desafios, adoram 

aprender e se orgulham de um trabalho bem-feito. Mostram também uma energia 

inesgotável para fazer as coisas de forma cada vez melhor e costumam se sentir 

inquietos com a situação vigente, mostrando-se ávidos por explorar novas 

abordagens para seu trabalho. Tem iniciativa, pois sentem-se responsáveis pelas 

situações, demonstrando pró-atividade.  

 

A característica fundamento da gestão de recursos humanos é a flexibilidade 

para o sucesso dentro das organizações.  

 

Precisamos de muita flexibilidade mental e nas atitudes para reagir às 

demandas e identificarmos os indivíduos automotivados. A flexibilidade também é 

uma qualidade essencial para desenvolvermos a nossa assertividade, pois para ser 

assertivo, precisamos considerar a nossa perspectiva e a do outro. 

 

 



 

 3.2 A Gestão Da Flexibilidade como Sucesso Pessoal e 

Organizacional 

 

 

O Sucesso Organizacional se fundamenta no sucesso pessoal na medida 

em que a instituição é uma integração de Seres Humanos, não há como não 

estabelecer uma correlação direta entre o sucesso pessoal / profissional com o 

sucesso da organização.  

 

Diversos gurus e estudiosos de gestão de empresas afirmam que pessoas 

felizes são mais produtivas e vice-versa, gerando um ambiente mais positivo e 

contribuindo para melhores resultados, o que irá impactar positivamente o sucesso 

da organização.  

 

A Inteligência Emocional impacta diretamente sobre o Sucesso Pessoal, isso 

porque nem sempre está em nossas mãos mudar as condições externas, porém 

podemos treinar para administrar cada vez melhor nosso estado interior. 

 

O sucesso de uma organização é medido apenas pelos seus resultados 

financeiros, embora para outros, ele pode ser medido também pelo fato de serem as 

“melhores instituições para se trabalhar”. 

 

Um clima organizacional positivo e um ambiente de aprendizagem constante 

contribuem para a satisfação das pessoas no trabalho, que é fator decisivo para 

bons resultados organizacionais. O que vale ressaltar é que o lucro é resultado de 

uma nova contabilidade, onde a satisfação das pessoas passa a fazer parte capital 

intelectual da instituição. 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Conforme todo exposto, verificamos que a análise do comportamento 

humano é a chave para o entendimento do processo nas organizações e o 

aumento do desempenho. Para ocorrer o aumento do desempenho, 

primeiramente deve ocorrer a alteração do comportamento. O comportamento 

pode ser modificado de duas maneiras. Quando tentamos influenciá-lo antes 

de o mesmo ocorrer, utilizamos antecedentes; quando tentamos influenciá-lo 

posteriormente à sua ocorrência, denominamos de conseqüências. 

(BERGAMINI, 1989). 

 

Neste trabalho, foi analisado como o comportamento humano se 

movimenta no mundo empresarial, em que a motivação é primordial para a 

constante busca dos objetivos pessoais. 

 

Desta forma, acreditamos que a gestão de pessoas, no que condiz a 

gestão estratégica de recursos humanos, pode ser melhor aplicada através das 

concepções motivacionais, pois recompensa o trabalho de maneira a motivar 

os empregados a desempenhar nos altos níveis que se espera deles, será uma 

competência decisiva que as instituições deverão desenvolver para ter sucesso 

no futuro.  

 

E mais, a escolha do modelo motivacional apropriado deve ser 

realizada cuidadosamente pelo gestor (ou aquele indivíduo que será o 

motivador). 

 

Portanto, como podemos notar a escolha de um programa ou teoria de 

motivação para uma situação específica consiste no diagnóstico adequado do 

ambiente organizacional, onde a observação e o conhecimento das pessoas a 

serem motivadas são essenciais para o sucesso da aplicabilidade de um 

programa motivacional.  
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Na busca por pessoas motivadas no trabalho, as instituições 

desenvolvem constantemente programas motivacionais, visando atingir seus 

objetivos de negócios. Os aspectos da análise do comportamento, através das 

técnicas de reforçamento são ferramentas importantes, utilizadas no 

desenvolvimento de tais programas motivacionais, por gerar maior 

comprometimento dos funcionários com os objetivos traçados.  

 

Um programa motivacional deve ser fundamentado nos valores, na 

missão e visão da instituição, visto que deve possuir objetivos claros de 

valorização e motivação dos funcionários. Toda ação deve ser claramente 

discutida e aprovada pelos níveis gerenciais, no entanto, a instituição deve 

manter um canal aberto de comunicação com todos os funcionários, em todos 

os níveis. 

 

Nestes programas motivacionais, devem ser desenvolvidas ações que 

além de valorizar o ser humano, também devem apresentar a dosagem correta 

na utilização do trinômio: motivação, reconhecimento e recompensa. Por meio 

de ações que alinhem treinamento, recompensa e reconhecimento, a 

instituição pode conseguir atingir seus resultados, motivar sua equipe e reter 

talentos, sendo admirada por seus funcionários.  

 

Destacam-se, ainda, ações que reconheçam os melhores talentos de 

cada área perante toda a organização. 

 

A instituição também deve investir em pesquisas freqüentes e buscar 

entender o comportamento e as necessidades de seus funcionários. Por meio 

de uma política de “portas abertas” ou de reuniões periódicas, deve procurar 

escutar a opinião e sugestão de seus funcionários e retornar com ações de 

melhorias. 
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Políticas claras, regras, procedimentos e prazos dão credibilidade à 

instituição e faz com que seus funcionários se sintam importantes o tempo todo 

e envolvidos em todas as ações motivacionais. 
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