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MOTIVAÇÃO

O nível de motivação é influenciado por diversos fatores como a

personalidade, percepções individuais do meio ambiente, interações

humanas e emoções. Ou seja, sua força interior de motivação é alta e “não

precisa de ajuda” ou baixa e “precisa de apoio.
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Em psicologia, motivação é a força

propulsora por trás de todas as ações

de um organismo. É o processo

responsável pela intensidade, direção e

persistência dos esforços de uma

pessoa para o alcance de uma

determinada meta.
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A motivação é baseada em emoções, especificamente, pela busca por

experiências emocionais positivas e por evitar as negativas, onde positivo e

negativo são definidos pelo estado individual do cérebro, e não por normas

sociais.
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A compreensão da motivação do comportamento exige o

conhecimento das necessidade humanas, por ser tratar de um dos

motivos internos mais importantes que orientam o comportamento

e o desempenho do indivíduo.
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O comportamento das pessoas dentro da organização é complexo , depende

de fatores:

Internos (características de personalidade, capacidade de aprendizagem, de

motivação, de percepção do ambiente interno e externo, de atitudes, de

emoções, de valores etc.) e

Externos (ambiente que envolve as características organizacionais, sistemas de

recompensas e punições, de fatores sociais, de política, de coesão grupal

existente, etc.)
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Com base nos pressupostos de Chiavenato (1998) podem ser definidas três

suposições para explicar o comportamento humano, das quais a analise nos é

valida, pois estão intimamente ligadas ao processo motivacional.

 O comportamento humano é causado: existe uma causalidade no

comportamento.

 O comportamento é motivado: há uma finalidade em todo comportamento

humano.

 O comportamento humano é orientado para objetivos pessoais.
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1.2 Motivação e desempenho:

Sendo o comportamento humano fundamentalmente orientado por

objetivos, sejam eles conhecidos ou inconscientes, fica evidente a importância

de se associar atitudes motivacionais a esses objetivos.

Esses fatores motivacionais vão influir diretamente no comportamento do

indivíduo, e consequentemente, no seu desempenho dentro da organização.

Tratando-se de três itens: motivação, comportamento e desempenho.
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1.3 Motivos Internos e Externos:

- Internos:

são as necessidade, aptidões, interesses e

habilidades do individuo; que o fazem capaz de

realizar certas tarefas, que o fazem sentir-se

atraído por certas coisas e evitar outras. Podem

ser definidos também como impulsos

interiores de natureza fisiológica e psicológica,

afetados por fatores sociológicos: necessidades,

frustrações, aptidão, habilidades, atitudes e

interesses.
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- Externos:

São os estímulos e incentivos que o ambiente oferece ou objetivos que a pessoa

persegue porque satisfazem a uma necessidade, despertam um sentimento de

interesse porque representam uma recompensa a ser alcançada.
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1.4. Teorias Motivacionais

I - Teorias de conteúdo

Relacionam-se com o que se passa dentro das pessoas ou no seu ambiente de

trabalho, que lhes dá energia e sustenta o seu comportamento; as “coisas” que

motivam as pessoas.
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a) Teoria das Necessidades (Abraham Maslow)

Na Teoria da Motivação apresentada por Maslow, as necessidades humanas

estão organizadas e dispostas em níveis, numa hierarquia de importância e de

influenciação.
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A hierarquia das necessidades

pode ser visualizada numa

pirâmide, em cuja base estão

as necessidades mais baixas

(necessidades fisiológicas) e no

topo as necessidades mais

elevadas (necessidades de

auto-realização).
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Pressupostos da Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow:

1º - Quando uma necessidade de nível mais baixo é atendida, ela deixa de ser

motivadora do comportamento, um nível mais elevado passa a se desenvolver.

2º - Nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide das necessidades.

Dependendo das circunstâncias da vida, as pessoas conseguem satisfazer certo nível

de necessidades.
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3º - À medida que as necessidades de níveis menores vão sendo satisfeitas,

outras de níveis mais elevados dominam o comportamento. A necessidade

mais importante monopoliza o indivíduo a organizar as faculdades do

organismo para satisfazê-la.

4º - O efeito das necessidades sobre o organismo é global, em conjunto e

nunca isolado, dominando as necessidades mais elevadas desde que as mais

baixas estejam relativamente satisfeitas.
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5º - Qualquer comportamento motivado é como um canal, pelo qual muitas

necessidades fundamentais podem ser expressas ou satisfeitas

conjuntamente.

6º - A frustração ou possibilidade de frustração da satisfação de certas

necessidades passa a ser considerada uma ameaça psicológica, produzindo

uma reação no comportamento.

Conclusão: 
A Teoria de Maslow é útil e bem estruturada para servir de orientação ao 
comportamento do Administrador
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b) Teoria dos dois fatores/Motivação-

Manutenção/Bifatorial (Frederick 

Herzberg):

I - Fatores de motivação ou fatores 

intrínsecos

– aspectos satisfatórios que dizem respeito 

ao conteúdo do trabalho (realização de algo 

importante, exercício da responsabilidade e 

possibilidade de crescimento). 
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