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AULA 9 – MOTIVAÇÃO E AUTOMOTIVAÇÃO
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Objetivos

• Definir motivação de acordo com vários autores;
• Apresentar a principais teorias sobre motivação e suas 

características

EMPREENDEDORISMO



1. O que caracteriza o espírito empreendedor?
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Atividades Complementar

EmpreendedorEmpreendedor

Necessidade 
de realização; 
Necessidade 

de realização; 

Disposição 
para assumir 

riscos;

Disposição 
para assumir 

riscos;
AutoconfiançaAutoconfiança



2. Cite, pelo menos, três características de empreendedores.
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Atividades ComplementarAtividades Complementar

• Assumem riscos calculados;
• Determinados e Dinâmicos;
• Planejam



3. Segundo Heinrich e Peters, podemos classificar três tipos de 
habilidades empreendedores: habilidades técnicas, 
administrativas e pessoais. Diferencie essas três habilidades.

Enquanto as habilidades técnicas são relacionadas à redação, atenção, 
oralidade, treinamento; as habilidades administrativas referem-se à 
criação, a desenvolvimento e à administração de empresas; já as 
habilidades pessoais dizem respeito ao controle interno, risco, 
capacidade de inovar, persistência.
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Atividades Complementar



• Algumas atividades acontecem sem que haja motivação?
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Crescimento das unhas Envelhecimento da pele Aumento da estatura das 
crianças

5.1 Motivação



Mas qual é a motivação de tudo isso?

• Poderíamos dizer que  a resposta seria para manter uma boa aparência 
diante de outras pessoas.

•  Da mesma maneira,  há motivos que impulsionam o empreendedor a 
agir, contagiando de forma entusiástica as pessoas  que o rodeiam.

7



5.1 Motivação

•A palavra “motivação” vem de o latim moveres, relativo a movimento, 
coisa móvel. 

•Com isso,  vemos que a palavra motivação, dada a origem, significa 
movimento. 

•Quem motiva uma pessoa,  isto é, quem lhe causa motivação, provoca 
nela um novo ânimo, e esta começa a agir em busca  de novos horizontes, 
de novas conquistas.
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DEFINIÇÕES

• Há diversas definições para o termo “motivação” e 
abordaremos algumas delas a seguir:

• Hampton (1992) – motivação envolve os 
motivos que impulsionam o indivíduo a ter  
determinado comportamento, fazendo com 
que esse tenha intensa disposição para realizar  
atividades de qualquer natureza.
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No exemplo citado 
anteriormente, o crescimento 
das unhas motiva apará-las.

Da mesma forma um problema 
na empresa pode motivar a 

buscar solucioná-lo.



•Ferreira (1999) – motivação é o conjunto de fatores, os quais agem 
entre si, e determinam a conduta de um indivíduo.
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IDEIA DE DELIMITAÇÃO

DEFINIÇÕES



• Chiavenato (2002) – motivação é o desejo de exercer altos níveis de 
esforço em direção  a determinados objetivos organizacionais, 
condicionados pela capacidade de satisfazer objetivos  individuais, 
dependendo da:

• direção (objetivos), 
• força e intensidade do comportamento (esforço), 
• duração e 
• persistência.
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DEFINIÇÕES



• Davis e Newstrom (2004) – definem motivação como algo que dá origem a 
um  comportamento específico a fim de atingir determinado objetivo, o qual 
poderá ser desencadeado  por fatores externos ou internos, no caso de 
processos mentais.

12

DEFINIÇÕES



• A motivação está relacionada ao comportamento, que é causado por 
necessidades intrínsecas do indivíduo e que é impulsionado ao alcance de 
objetivos. 

• As necessidades podem ser classificadas  em:

• Primárias (Físicas e Básicas)

• Secundárias (Sociais e Psicológicas)
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5.2 Necessidades



• Necessidades primárias (físicas básicas) – necessárias para a sobrevivência 
humana podendo variar em intensidade de uma pessoa para outra. 
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ALIMENTO ÁGUA REPOUSO

5.2 Necessidades



• Necessidades secundárias (sociais e psicológicas) – comprometem esforços 
para a  obtenção de objetivos organizacionais em função da motivação. 

• As necessidades secundárias são desenvolvidas de acordo com o ganho de 
maturidade das pessoas. Exemplos: rivalidade,  autoestima, autoconfiança, 
fazer parte de um grupo.
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5.2 Necessidades


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Mas qual é a motivação de tudo isso?
	5.1 Motivação
	DEFINIÇÕES
	DEFINIÇÕES
	DEFINIÇÕES
	DEFINIÇÕES
	5.2 Necessidades
	5.2 Necessidades
	5.2 Necessidades

