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Resumo: Este artigo propõe a avaliação e análise dos fatores motivacionais dos colaboradores
de uma indústria alimentícia de Mato Grosso, por meio da abordagem da Hierarquia das
Necessidades de Abraham Maslow (2000). Por meio de um motivograma aplicado com os
colaboradores do nível operacional e uma entrevista feita com a gestora administrativa, foi
possível observar a irregularidade no perfil motivacional da empresa, visto que as cinco
necessidades estabelecidas por Maslow (2000) não seguem uma ordem específica.Constata-se
que os colaboradores se preocupam mais com a satisfação das necessidades relacionadas à
autorrealização e associação que com as fisiológicas e de segurança, tento em vista que a
organização oferece inúmeros benefícios para satisfazer os níveis inferiores da pirâmide
motivacional. Em suma: a teoria de Maslow não corresponde à realidade da empresa.
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1. Introdução
Frente a grande busca por melhores resultados e qualidade a motivação no trabalho
têm sido um dos temas mais estudados e trabalhados na gestão de pessoas. As primeiras
discussões surgiram com a Escola das Relações Humanas que percebeu a importância em
considerar uma pessoa na sua totalidade, motivando os colaboradores da melhor forma,
satisfazendo suas necessidades e promovendo o reconhecimento do valor de cada pessoa.
Dentro das variadas teorias que estudaram o tema da motivação, destaca-se a teoria da
Hierarquia das Necessidades de Maslow (2000) que propôs cinco tipos de necessidades:
fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima e auto realização. Destacam-se também a
Teoria Motivacional de Douglas McGregor, Teoria dos Dois Fatores de Herzberg.
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Na década do século XXI, as empresas buscam valorizar cada vez mais seus
colaboradores tentando compreender suas expectativas e necessidades e propiciar a eles uma
satisfação maior dentro do ambiente de trabalho. Descobrir o que satisfaz, o que motiva o
colaborador é um procedimento que melhora tanto seu desempenho profissional quanto o
desempenho organizacional.
Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é fazer um levantamento do perfil
motivacional dos colaboradores do setor de produção de uma indústria de Mato Grosso,
baseando-se nas cinco necessidades segundo Maslow. A pesquisa foi aplicada na empresa que
se encontra consolidada no mercado de alimentos e pode ser considerada pela gestão para se
utilizar dos dados a fim de dar continuidade ao processo de melhoria e qualidade total nas
atividades internas da empresa. Escolheu-se aplicar um questionário do tipo motivograma
para uma amostra reduzida composta somente pelos colaboradores do setor de produção por
ser uma área pouco estudada em relação ao tema.
Além do interesse do grupo em observar a motivação dos colaboradores em ação
dentro de uma organização, também se procurou identificar a opinião da gestora do setor
administrativo a fim de analisar se os pontos de vista dos níveis tático e operacional estão
alinhados em relação aos fatores motivacionais que levam os colaboradores a produzir
melhores resultados profissionais e organizacionais. Mediante a aplicação de uma entrevista
semiestruturada, tentou-se descobrir se a gestora administrativa conhece as necessidades dos
colaboradores e como fazer com que essas sejam. Mostrar que o papel da motivação dos
colaboradores pode afetar o rendimento do trabalho, e por consequência, refletir nos
resultados da organização; é também um objetivo específico dessa pesquisa.
A revisão bibliográfica, para realização da pesquisa, propõe analisar a evolução da
motivação ao longo da história do trabalho, apontar e aprofundar as principais teorias da
motivação e, por fim, explorar a relação entre motivação e desempenho.
2. Procedimentos Metodológicos
Com o intuito de identificar o perfil motivacional dos funcionários da linha de
produção de uma empresa do setor alimentício de médio porte e analisar se as concepções da
gerência responsável estão alinhadas à realidade dos colaboradores, a presente pesquisa
realizada utiliza o método misto. O método misto, conforme Creswell e Plano Clarck (2011)
é um procedimento de coleta e análise que possibilite a combinação de técnicas quantitativas
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e qualitativas em um mesmo desenho de pesquisa, uma interação que fornece melhores
possibilidades analíticas.
Primeiramente, utilizou-se a abordagem quantitativa mediante a aplicação de um
motivograma baseado na teoria das necessidades de Maslow, composto de 04 páginas e 30
perguntas fechadas. As perguntas abordam fatores relativos às cinco necessidades humanas
relacionadas às letras V, W, X, Y e Z, que respectivamente significam: necessidades
fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de autoestima, e
auto realização. O pesquisado, ao receber o questionário dá uma nota de importância de 01 a
03 para cada resposta, sendo que a soma das notas é 03. Os questionários foram aplicados
para 15 funcionários do setor de produção, correspondendo à 10% do total de funcionários
trabalhando no setor. Foram aplicados diretamente no local, no período determinado pelo
gestor de produção da empresa e em um ambiente separado das atividades produtivas. Os
pesquisados foram escolhidos pelo próprio gestor. Os dados foram analisados
estatisticamente. As frequências de resposta da amostra total foram levantadas para cada item
do Motivograma. A avaliação do perfil motivacional dos colaboradores pesquisados se dá
pela soma das pontuações em cada dimensão (AZZI; BARDAGI, 2009).
Em segundo lugar, o estudo utilizou-se da abordagem qualitativa mediante à aplicação
da entrevista semiestruturada com a gestora administrativa da empresa com a finalidade de
analisar se as concepções da gerência estão alinhadas à realidade motivacional dos
colaboradores. A entrevista é composta de 06 perguntas abertas que abordam os temas de
Satisfação e Insatisfação, Benefícios ofertados para aumentar a motivação, Expectativas dos
colaboradores em relação ao cargo e Fatores motivacionais. As respostas das entrevistas
foram analisadas mediante a análise de conteúdo sendo um conjunto de instrumentos
metodológicos, que permite analisar diferentes fontes de conteúdo e realizar uma
interpretação que transitem entre o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade
(SILVA; FOSSA, 2015).

3. Referencial Teórico
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Abordaremos nos tópicos seguintes vários temas sem os quais se torna impossível
discorrer sobre motivação, como a relação entre trabalho e motivação ao longo dos anos, as
teorias de Herzberg e Maslow e a relação entre desempenho e motivação.
3.1 A Relação Trabalho X Motivação na História
Ao tratarmos da evolução do trabalho ao longo dos séculos, é possível perceber que o
mesmo passou por diversas transformações, desde o seu modo de realização até a maneira de
pensar sobre ele. Por muito tempo o trabalho foi uma atividade não remunerada e muitas
vezes vista como castigo e, quando remunerado, o trabalhador recebia um valor mínimo que
insuficiente para suprir as necessidades de sobrevivência do indivíduo e sua família.
O trabalho é a atividade humana que requer o uso das capacidades físicas e mentais
para satisfazer às necessidades (de sobrevivência ou culturais/psicológicas) do indivíduo que
o executa. Ele existe desde o período pré-histórico, quando o homem inventou diversos
instrumentos para sobreviver e, depois, desenvolveu atividades como pesca, coleta, caça e
agricultura.
Segundo o filósofo Botton (2009), esperar que o trabalho traga a felicidade é uma
concepção moderna, visto que por muitos anos ele era visto como uma atividade que deveria
ser realizada o mais breve possível por ser torturante, e o descanso viria por meio da religião
ou o álcool.
O trabalho passa a ser valorizado durante o Renascimento, quando os filósofos
mostram que o labor é uma característica fundamental para a existência do homem, e os
profissionais passaram a buscar o aperfeiçoamento das suas atividades para se tornarem
mestres no ofício.
A Revolução Industrial trouxe uma grande transformação às relações de trabalho e o
pensamento quando ao mesmo. Ao extinguir a escravidão nos países colonizados, as pessoas
passaram a ser contratadas por tarefas. Apesar de ser um trabalho remunerado, os operários o
faziam em condições precárias e em jornadas muito extensas, além de receberem muito pouco
por isso. Frente a vários casos de morte por exaustão e à péssima qualidade de vida oferecida
pelas indústrias, surge o movimento operário, que reivindicou melhores condições de trabalho
e mais direitos ao funcionário.
Hodiernamente, o trabalho está fortemente ligado à busca de um sentido à vida e uma
expressão pessoal. É sonho comum entre os indivíduos da sociedade escapar do estresse e da
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frustração para conseguir um trabalho perfeito, que conta com boa remuneração, respeito,
estímulos mentais e emocionais. A felicidade no trabalho e a realização profissional também
estão fortemente ligadas à ideia de que é necessário trabalhar com o que a pessoa gosta de
fazer.
3.2 A Motivação Segundo Herzberg e Maslow
No contexto da Administração, é impossível falar sobre motivação sem lembrar dos
dois principais estudiosos do assunto: Frederick Herzberg e Abraham Maslow. Diante da
importância da motivação no ambiente organizacional, fez-se necessário estudar os tipos de
motivações existentes e o que faz com que o colaborador se sinta empenhado na produção.
Herzberg realizou uma pesquisa com cerca de 200 engenheiros e contadores da cidade
de Pittsburgh que tinha como objetivo identificar os acontecimentos que poderiam gerar
satisfação ou insatisfação do indivíduo com seu trabalho. Com os resultados obtidos, ele
classificou os fatores como higiênicos e motivacionais.
Os fatores higiênicos são aqueles que cabem à empresa oferecer, e estão relacionados
às condições físicas do local de trabalho, salário, benefícios sociais, clima organizacional,
oportunidades de crescimento, entre outros. Esses fatores, se não existirem, fazem com que o
colaborador fique insatisfeito com seu trabalho. Sua existência, no entanto, não causa a
satisfação, apenas evita o sentimento insatisfatório.
Os fatores motivacionais, ao contrário dos higiênicos, estão sob controle do indivíduo
que desempenha as tarefas. Estão relacionados ao conteúdo do cargo e a natureza das tarefas
executadas, auto realização, responsabilidade, promoção profissional, entre outros. Se
existirem, esses fatores causam a satisfação e motivam o colaborador a produzir cada vez
mais.
Existem diversas contestações à teoria de Herzberg, mas talvez a mais importante
delas seja que, para muitas pessoas, o salário é um dos principais fatores motivacionais, não
deixando também de ser um fator higiênico.
A teoria de Maslow (2000), diferente da de Herzberg que foi feita especificamente no
ambiente organizacional, está mais ligada à satisfação pessoal que profissional. Ela explica
que os seres humanos agem para suprir suas necessidades, numa ordem pré-determinada dos
eventos. A partir dessa constatação, ele criou a Pirâmide da Hierarquia de Necessidades, que
divide as necessidades humanas em 5. Essa pirâmide foi desenhada de tal maneira que é
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necessário primeiro suprir as necessidades dos níveis mais baixos dela, para só então subir até
chegar ao topo.
O primeiro nível da pirâmide de Maslow (2000) é composto pelas necessidades
fisiológicas, que são as necessidades básicas do ser humano, como a alimentação, respiração,
o descanso, o abrigo, etc. São as necessidades orgânicas, mais relacionadas ao instinto animal
e diretamente ligadas à sobrevivência.
As necessidades de segurança compõem o segundo nível hierárquico, e englobam a
proteção contra a violência, proteção à saúde, recursos financeiros, etc. Essas necessidades
surgiram conforme o desenvolvimento da consciência humana, uma vez que o homem passou
a se perceber como membro de um grupo e identificou determinados riscos à sua
sobrevivência.
Após passar pelos dois primeiros níveis hierárquicos, surgem as necessidades sociais:
amizade, aceitação em um grupo, socialização, intimidade sexual, etc. Essas necessidades são
intrínsecasque fazem parte do ser humano em querer se sentir aceito ou fazer parte de uma
determinada comunidade.
O penúltimo nível da pirâmide compreende as necessidades de estima, que incluem
fatores como autoconfiança, reconhecimento, conquista, respeito, confiança, etc. Neste caso, o
ser humano não busca somente ser aceito na comunidade, como também procura o
reconhecimento pessoal, ou seja, a sua importância dentro do grupo.
Por fim, vêm as necessidades de auto realização, que são basicamente a moralidade,
criatividade, espontaneidade, autodesenvolvimento, prestígio, etc. É considerada como sendo
a motivação maior do ser humano e a mais distante dos instintos animais. Neste caso, a
motivação é o impulso para que o indivíduo consiga elevar seu potencial ao máximo,
buscando explorar todas as suas possibilidades.
Ambas as teorias são fundamentais para a melhor compreensão sobre o que é a
motivação e qual sua importância no ambiente organizacional, e as empresas devem se basear
nelas ao oferecer benefícios que sejam capazes de motivar os funcionários.
3.3 A Relação Entre Motivação e Desempenho Profissional
Segundo Dutra (2009), “a motivação pode ser definida como o processo psicológico
que leva uma pessoa a fazer esforços para obter certo resultado. A motivação é gerada por
fatores intrínsecos e por fatores extrínsecos”. A manifestação dos fatores intrínsecos depende
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do próprio indivíduo, enquanto que os extrínsecos dependem de estímulos oferecidos pelo
ambiente no qual ele está inserido.
A motivação é necessária a todos os tipos de profissionais, visto que sua ausência
acarreta a realização de atividades de modo insatisfatório, o não cumprimento de metas e
prazos, e a apresentação de maus resultados como um todo.
Para que exista a motivação, é preciso haver um reconhecimento e valorização do
esforço desempenhado pelo colaborador, isto é, uma recompensa. Segundo Dutra (2009), “a
forma de concretizar a valorização da pessoa pela organização mais importante e mais
complexa em termos de gestão é fazê-lo pela remuneração. A remuneração é a contrapartida
de um trabalho realizado pela pessoa". A partir disso, é possível inferir que a remuneração é
um dos principais fatores que levam à motivação ou desmotivação do colaborador. Por isso, é
necessário que haja uma política salarial adequada para que a organização saiba recompensar
dignamente o funcionário por seu esforço.
4. Resultados e Discussão
Os dados foram analisados estatisticamente e reunidos, destacando-se as respostas
com maiores pontuações em cada nível da hierarquia de Maslow. As respostas com maiores
pontuações passaram por uma segunda análise, comparando-se as respostas opostas. Além
disso, levantou-se a porcentagem de importância de cada fator para o colaborador. Através
disso, identificou-se que as necessidades de autorrealização e de associação possuem as
médias mais altas e as necessidades de reconhecimento e fisiológicas as mais baixas. A figura
3 apresenta o percentual de resposta de acordo com a mostra total, com as frequências de
respostas por itens. As perguntas 4 e 26 tem uma frequência de 100% de resposta em uma das
alternativas. As demais questões possuem diferenças nos perfis de respostas.
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Figura 1: Médias das respostas da amostra total - perfil motivacional
Tabela 1: Percentuais de respostas de acordo com a mostra total.
ITEM

Alternativa A

Alternativa B

Em branco

1

17,86%

82,14%

-

2

53,57%

46,43%

-

3

25%

75%

-

4

29%

71%

-

5

100%

0%

-

6

25%

75%

-

7

27%

73%

-

8

40%

60%

-

9

79%

21%

-

10

9%

91%

-

11

83%

17%

-

12

36%

64%

-

13

33%

67%

-

14

59%

41%

-
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15

41%

59%

-

16

24%

76%

-

17

46%

54%

-

18

21%

79%

-

19

76%

24%

-

20

0%

100%

-

21

26%

74%

-

22

34%

66%

-

23

37%

63%

-

24

80%

12%

8%

25

14%

86%

-

26

100%

0%

-

27

31%

69%

-

28

54%

46%

-

29

41%

59%

-

30

36%

64%

-

Fonte: dados da pesquisa
4.1 Análise dos Resultados
Tendo em vista a crescente preocupação pelo aumento da produtividade com a
motivação como fator essencial para que as organizações de trabalho atinjam esta meta, a
presente pesquisa buscou analisar o perfil motivacional dos colaboradores do setor de
produção de uma empresa alimentícia de Mato Grosso. Com este intuito, foram aplicados
Motivogramas de perfil de motivação individual, tendo como base a teoria das cincos
necessidades humanas de Maslow (ANDRADE,2006; BRUNO,1997), e uma entrevista com a
gestora administrativa da empresa para relacionar e comparar as possíveis opiniões
convergentes e divergentes de respostas entre os dois lados.
4.2 Discussão dos Resultados Quantitativos e Qualitativos
Os resultados obtidos revelam um perfil irregular, as cinco necessidades humanas da
pirâmide não seguem um ordenamento uniforme. As respostas não seguem a teoria de
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Maslow (2000) que afirma que à medida que as necessidades vão sendo satisfeitas, elas
perdem sua força, levando o indivíduo a busca da satisfação das necessidades de nível mais
alto: as necessidades estão dispostas em uma pirâmide de importância, ou seja uma divisão
hierárquica. Pode observar-se a alta pontuação nas respostas dadas pelos colaboradores no
nível de autorrealização, com uma porcentagem de importância de quase 30%, houve maior
valorização de um ambiente onde possam crescer como pessoas e onde se sintam realizados
com sua profissão, com autonomia para desenvolver suas tarefas. Os dois itens de maior
importância, o nível de segurança e de associação, com respectivamente 18% e 20% de grau
de importância, demonstram que os colaboradores buscam um ambiente onde há segurança e
estabilidade no emprego, além de valorizar os bons relacionamentos interpessoais com
colegas e chefias. As necessidades fisiológicas e de reconhecimento, com grau de importância
próximo à 15%, são menos valorizadas pelos pesquisados em relação aos outros itens.
Com relação aos aspectos ligados à fisiologia, apontam-se as normas de trabalho
claramente definidas e a oferta de mais benefícios como sendo o fator de maior importância, e
a necessidade de estar num cargo que confira poder e prestígio, sendo este um fator do nível
de reconhecimento. Atualmente, a empresa estudada oferta benefícios em relação à parte
salarial, plano de saúde, assistência médica, seguro de vida e cartão alimentação. Conforme a
gestora administrativa, a empresa sempre tenta desenvolver seus benefícios e realiza
pesquisas de clima para identificar se os benefícios ofertados geram realmente satisfação do
colaborador, ou se existem outros benefícios que não estão dentro dos fatores que motivam o
colaborador. O setor de Recursos Humanos busca auxiliar os funcionários a desenvolver um
plano de desenvolvimento caso queira receber uma evolução a nível horizontal ou a nível
vertical. A gestora destaca que a empresa preza também pela qualidade do local de trabalho,
pelas as relações interpessoais das equipes e pelos benefícios ofertados, pois o fator
remuneração não gera satisfação absoluta sem a existência desses outros fatores.
Dos fatores relacionados à segurança, com porcentagem de importância de 18,33%,
um superior confiável, condições de trabalho bem organizadas e um ambiente previsível
foram vistos como sendo algo que os incentivam e estimulam mais o desempenho do que um
salário compatível. A perda de confiança no seu chefe e desconfiança da estabilidade do seu
cargo podem prejudicar a produtividade dos colaboradores. A preocupação maior com esses
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dois fatores explica-se pela situação atual do mercado de trabalho cada vez mais competitivo,
o risco de instabilidade e nível de desemprego aumentado (ANDRADE,2006).
Com relação aos fatores ligados a associação dos colaboradores dentro do ambiente de
trabalho, observa-se que as relações interpessoais entre os membros da equipe de trabalho e o
relacionamento harmonioso e cordial com subordinados e superiores são algo que eles
buscam e valorizam. A pesquisa de clima realizada pela empresa permite avaliar o fator
relacionamento e as lideranças em todos os níveis da empresa.
Dos aspectos relacionados ao reconhecimento, os colaboradores buscam e valorizam
principalmente o reconhecimento conferido em função dos méritos exclusivamente. O
favoritismo é visto de maneira negativa. O setor de Recursos Humanos busca estar presente
dentro das áreas para o acompanhamento de desenvolvimento dos funcionários.
O último nível da pirâmide, a autorrealização possui os fatores com maior grau de
importância. 91% dos colaboradores valorizam um ambiente de trabalho que proporcione a
oportunidade de testar a sua própria capacidade e que lhe dá acesso aos seus resultados, assim
que um ambiente que lhe confere autonomia para criar, liberdade para experimentar e
autoridade para inovar. A entrevistada afirmou que há muitos funcionários dentro da empresa
que buscam autonomia e fazem mais do que a própria remuneração e descrição de cargo.
5. Considerações Finais
A motivação é vista como a força que impulsiona os indivíduos a produzir mais e
melhor a fim de conseguir a completa realização dos objetivos organizacionais. Tendo em
vista a diversidade de perfis motivacionais, as empresas buscam analisar a variedade de
fatores que podem influenciar o comportamento dos seus colaboradores. Nesse sentido, o
presente estudo buscou analisar os principais fatores motivacionais do setor de produção de
uma empresa alimentícia de médio porte, mediante a aplicação de um motivograma baseado
nas 5 necessidades de Maslow e de uma entrevista com a gestora administrativa da empresa
para analisar as concepções entre nível tático e nível operacional.
A empresa estudada está preocupada com a satisfação e motivação dos seus
colaboradores, tentando, na medida do possível, satisfazer todos os colaboradores. Ela busca
sempre desenvolver seus benefícios fisiológicos e de segurança, com um plano de carreira em
constante atualização, de acordo com a média de salários do mercado. A empresa considera
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que o fator remuneração, os benefícios ofertados, os relacionamentos interpessoais e o
ambiente de trabalho são de mesma importância. Assim, a pesquisa de clima permite analisar
os fatores que poderiam gerar maior satisfação dos colaboradores e criar relacionamentos
harmoniosos. Nesse sentido, pode-se afirmar que a empresa está no caminho certo. Os seus
colaboradores buscam principalmente atingir as necessidades relativas à associação e
autorrealização, pois a empresa já oferta inúmeros benefícios relacionados às necessidades
fisiológicas e de segurança. Por outro lado, as necessidades de reconhecimento possuem a
menor média de respostas totais do motivograma demonstrando que a teoria da pirâmide de
Maslow não corresponde à realidade encontrada na empresa: os funcionários buscam atingir
as necessidades de autorrealização antes de atingir as necessidades de reconhecimento.
Ao analisarmos os resultados da pesquisa, pudemos observar que o presente estudo
entrou em conflito com a teoria de motivação de Maslow, que foi a base teórica do mesmo.
Conforme Maslow (2000) na Hierarquia das Necessidades, uma pessoa não pode satisfazer às
necessidades dos níveis superiores sem ter primeiro atendido às inferiores. No entanto, vimos
na análise do questionário e na entrevista com a gestora administrativa que muitos dos
colaboradores têm necessidade de reconhecimento e estima mesmo que não tenham sido
satisfeitos os anseios de salário, que está englobado no nível da segurança.
O estudo também nos fez questionar a Teoria das Necessidades de Herzberg, visto que
a mesma diz que a remuneração é um fator higiênico e que pode causar insatisfação caso seja
insuficiente. No entanto, ao realizarmos a análise da pesquisa, pudemos constatar que
reconhecimento e estima são causadores de insatisfação se inexistentes, ao mesmo tempo que
o salário também é gerador de satisfação e motivação, visto que pode ser motivo de orgulho
para o colaborador.
Podemos concluir que, no caso da empresa estudada, os fatores tidos como
motivacionais (ou integrantes dos níveis superiores de necessidades) contam muito mais para
a motivação e satisfação do colaborador do que a remuneração e o estabelecimento de
trabalho em si. É uma grande oportunidade para que mais estudos sejam realizados nessa área,
para que as empresas tenham ciência disso e possam estar utilizando tal conhecimento para
atender melhor às necessidades e anseios de seus colaboradores.
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