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Aula XXAdministração

MOTIVAÇÃO

O comportamento humano é determinado por forças que, algumas vezes, escapam ao próprio 
entendimento e controle do homem. Essas forças conscientes ou inconscientes que levam o 
indivíduo a um determinado comportamento são chamadas causas ou motivos.

A motivação é a energia ou força que movimenta o comportamento e que tem três propriedades:

1. Direção: o objetivo do comportamento motivado ou a direção para a qual a motivação leva 
o comportamento.

2. Intensidade: o esforço, a intensidade da motivação.

3. Permanência: a necessidade, persistência, duração de motivação.

A motivação é específica: não há um estado geral de motivação que leve uma pessoa a sempre 
ter disposição para tudo. No campo da Administração, uma pessoa motivada é aquela que 
demonstra alto grau de disposição para realizar uma tarefa.

A figura abaixo representa o ciclo motivacional.

A motivação para o trabalho é resultante de uma interação complexa entre os motivos internos 
das pessoas e os estímulos da situação ou ambiente.

 • Motivos internos: são as necessidades, aptidões, interesses, valores e habilidades das 
pessoas. Fazem cada pessoa ser capaz de realizar certas tarefas e não outras; sentir-se 
atraída por certas coisas e evitar outras; valorizar certos comportamentos e menosprezar 
outros. São os impulsos interiores, de natureza fisiológica e psicológica, afetados por 
fatores sociológicos, como os grupos ou a comunidade de que a pessoa faz parte.

 • Motivos externos: são estímulos ou incentivos que o ambiente oferece ou objetivos que 
a pessoa persegue. Satisfazem necessidades, despertam sentimentos de interesse ou 
representam recompensas desejadas. Ex: o trabalho, o ambiente, as recompensas, os 
padrões estabelecidos pelo grupo de colegas e os valores do meio social, além de outros.
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Existem dois grupos de teorias sobre motivação: de processo e de conteúdo.

Teorias de Conteúdo

Procuram explicar quais fatores motivam as pessoas.

Hierarquia das Necessidades – Maslow
Abraham Maslow afirma que as necessidades humanas agrupam-se segundo uma hierarquia 
com cinco níveis. Caso uma necessidade seja atendida, ela deixa de se fazer sentir (perde sua 
força motivadora) e a pessoa passa a ser motivada pela ordem seguinte de necessidades.

As afirmações acima remetem a dois princípios:

 • Princípio da emergência: as necessidades de qualquer nível da hierarquia emergem 
como motivadores apenas quando as necessidades de níveis inferiores já estiverem 
razoavelmente satisfeitas.

 • Princípio da dominância: na medida em que uma necessidade é substancialmente atendida, 
a próxima se torna dominante. 

Maslow distingue cinco necessidades, separadas em dois grupos:

 • Necessidades Primárias – fisiológicas e de segurança.

 • Necessidades Secundárias – sociais, de estima e de autorrealização.
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Pirâmide de Maslow

A hierarquia das necessidades é tradicionalmente representada pelo desenho de uma pirâmide. 
Na base desta pirâmide estariam as necessidades mais básicas e vitais para os seres humanos 
(as primárias). A seguir, até se chegar ao topo, estariam as necessidades secundárias.

1. Necessidades fisiológicas (básicas): 
alimentação, abrigo, repouso, sexo, ar, 
etc.;

2. Necessidades de segurança: proteção 
contra o perigo, danos físicos e 
emocionais;

3. Necessidades sociais (associação): 
sensação de pertencer ao grupo, 
aceitação e aprovação pelos outros, 
afeição, amizade;

4. Necessidades de estima (status): inclui 
fatores internos de estima (autoestima, 
respeito próprio, realização, 
autonomia) e fatores externos (status, reconhecimento, independência, atenção);

5. Necessidades de autorrealização: referem-se à realização do potencial de cada indivíduo, 
à utilização plena dos seus talentos, a tornar-se aquilo que é capaz (crescimento, 
autodesenvolvimento).

Teoria ERC (ou ERG) – Alderfer

Basicamente, é uma adaptação da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Alderfer 
procurou adequar os estudos de Maslow para que a teoria pudesse refletir os dados de suas 
pesquisas.

A primeira diferença é o fato de que Alderfer reduziu os níveis hierárquicos para três: de 
existência, de relacionamento e de crescimento.

1. Existência (existence) – engloba os primeiros níveis de Maslow (fisiológico e segurança).

2. Relacionamento (relatedness) – engloba o nível social de Maslow e alguns fatores externos 
do nível de estima.

3. Crescimento (growth) – engloba os componentes internos de estima e o nível de 
autorrealização de Maslow.

Outra diferença está no fato de que na teoria ERC não existe uma hierarquia tão rígida. Vários 
níveis de necessidades podem ser estimulados ao mesmo tempo – a satisfação de um nível 
anterior não seria um pré-requisito para a satisfação do nível seguinte.
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Além disso, se um nível de necessidade superior não for atendido, isso pode levar a pessoa 
a aumentar a necessidade de nível inferior. Ex: falta de reconhecimento no trabalho poderia 
aumentar a demanda por melhores salários.

Teoria das Necessidades Adquiridas – McClelland

De acordo com McClelland, a motivação das pessoas também é relacionada com a satisfação 
de necessidades. Estas necessidades são aprendidas e adquiridas ao longo da vida, como 
resultado das experiências de vida de cada pessoa, de suas vivências.

McClelland foca em três necessidades básicas: realização, poder e afiliação.

 • Necessidade de Realização (Competir) – busca da excelência, de realização com relação a 
determinados padrões, ímpeto para alcançar sucesso. As pessoas que possuem muito essa 
necessidade costumam procurar mudanças na vida, são competitivas, cumprem metas 
estipuladas.

 • Necessidade de Poder (Exercer influência) – necessidade de fazer com que os outros se 
comportem de um modo que não fariam naturalmente. É o desejo de impactar, de ter 
autoridade e de controlar as outras pessoas. Os indivíduos com essas necessidades em 
alta gostam de estar no comando, buscam influenciar sobre os outros, preferem estar 
em situações competitivas e de status e tendem a se preocupar mais com prestigio e a 
influência do que propriamente com o desempenho eficaz.

 • Necessidade de Associação (Afiliação, Relacionar-se) – desejo de relacionamentos 
interpessoais próximos e amigáveis, de manter relações emocionais positivas.

A teoria de McClelland equivale aos níveis mais elevados da hierarquia de Maslow e se aproxima 
dos fatores motivacionais de Herzberg e, a exemplo deles, também não teve seus pressupostos 
comprovados cientificamente.

Teoria dos Dois Fatores – Herzberg

Para Herzberg, satisfação e insatisfação possuem origens distintas.

A Teoria dos Dois Fatores aborda os conceitos de motivação e de satisfação a partir de dois 
grupos de fatores:
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Fatores higiênicos – extrínsecos – insatisfacientes

Estão relacionados com as necessidades básicas do indivíduo no ambiente de trabalho. A 
presença de tais fatores não traz satisfação, porém, sua ausência gera grande insatisfação.

As empresas visam atender a essa necessidade oferecendo adequadas condições de trabalho, 
remuneração correta e equilibrada, padrão claro e estável de supervisão e organização, clareza 
de informação e comunicação, etc.

Fatores higiênicos Determinantes

Supervisão A disposição ou boa vontade de ensinar ou 
delegar responsabilidades aos subordinados.

Políticas empresariais Normas e procedimentos que encerram os 
valores e crenças da companhia.

Condições ambientais Ambientes físicos e psicológicos que envolvem as 
pessoas e os grupos de trabalho.

Relações interpessoais Transações pessoais e de trabalho com os pares, 
os subordinados e os superiores.

Status Forma pela qual a nossa posição está sendo vista 
pelos demais.

Remuneração O valor da contrapartida da prestação de serviço.

Vida pessoal Aspectos do trabalho que influenciam a vida 
pessoal
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Fatores motivacionais – intrínsecos – satisfacientes

São os aspectos psicológicos de reconhecimento, autoestima, autorrealização, entre outros. 
Quando presentes, tais fatores geram satisfação, porém, sua ausência não gera insatisfação.

A conclusão do estudo de Herzberg mostra que os fatores que geram a satisfação e a insatisfação 
possuem origens distintas.

Fatores higiênicos – extrínsecos – não geram satisfação. Eles apenas geram insatisfação quando 
ausentes, ou impedem a insatisfação quando presentes.

Fatores motivacionais – intrínsecos – não geram insatisfação. Eles geram satisfação quando 
presentes, e impedem a satisfação quando ausentes.

Fatores motivadores Determinantes

Realização O término com sucesso de um trabalho ou tarefa; 
os resultados do próprio trabalho.

Reconhecimento pela 
realização

O recebimento de um reconhecimento público, 
ou não, por um trabalho bem-feito ou um resul-
tado conseguido.

O trabalho em si Tarefas consideradas agradáveis e que provocam 
satisfação

Responsabilidade Proveniente da realização do próprio trabalho ou 
do trabalho e outros

Desenvolvimento pessoal Possibilidade de aumento de status, perfil 
cognitivo ou mesmo de posição social.

Possibilidade de crescimento Uma alavancagem dentro da estrutura organiza-
cional, em termos de cargo ou responsabilidade.

A conclusão do estudo de Herzberg mostra que os fatores que geram a satisfação e a insatisfação 
possuem origens distintas.

Fatores higiênicos – extrínsecos – não geram satisfação. Eles apenas geram insatisfação 
quando ausentes, ou impedem a insatisfação quando presentes.

Fatores motivacionais – intrínsecos – não geram insatisfação. Eles geram satisfação quando 
presentes, e impedem a satisfação quando ausentes.
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Devem ser oferecidos níveis apropriados de fatores higiênicos para que não haja insatisfação, 
ao mesmo tempo em que devem ser oferecidos fatores motivacionais para que haja satisfação.

Os estudos de Herzberg mostram que a principal maneira de motivar uma pessoa no trabalho é 
oferecer atribuições desafiadoras e pelas qual ela se responsabilize. Isso pode ser feito através 
de um processo chamado enriquecimento de cargo, permitindo a realização de trabalhos que 
sejam interessantes, desafiadores e valorizados. Exemplo:

 • Oportunidades para que ele possa alcançar seus objetivos pessoais desde que estejam 
compatíveis com os objetivos da empresa;

 • Reconhecimento, pela chefia, dos objetivos atingidos;

 • Responsabilidade e autoridade para realizar suas tarefas;

 • Desafios para suas habilidades e conhecimentos;

 • Oportunidades e promoção quando o empregado demonstrar interesse e domínio para as 
tarefas pretendidas.

O trabalho de enriquecimento de cargo deve ser uma preocupação contínua dos gerentes para 
que possam manter um nível de motivação elevado.

Teorias de Processo

Procuram explicar como funciona o processo de motivação, ou seja, o conjunto de passos/
decisões que motivam uma pessoa. 

Teoria do Estabelecimento de Objetivos

Edwin Locke sustenta que objetivos específicos difíceis, com feedback, conduzem a melhores 
desempenhos.

Alguns postulados dessa teoria:

 • Objetivos específicos são melhores que metas genéricas, pois funcionam como estímulos 
internos e guiam o comportamento;
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 • Objetivos difíceis, quando aceitos, também geram melhores desempenho, pois prendem a 
atenção e ajudam a focar;

 • Oportunidade de participar no estabelecimento dos objetivos aumenta a aceitação e a 
colaboração;

 • O feedback sobre o progresso melhora o desempenho, pois funciona como um guia do 
comportamento, mostrando o gap entre o que é esperado e o que está sendo realizado. 
Obs: o feedback autogerenciado é um motivador mais eficaz que o feedback externo;

 • Capacitação e autoeficácia (crença a respeito do próprio desempenho em uma tarefa) 
geram melhor desempenho.

Outros fatores influenciam a relação objetivo-desempenho: o comprometimento com o 
objetivo, as características da tarefa e a cultura nacional.

Locke defende 4 métodos para motivar as pessoas: dinheiro (não deve ser o único método, mas 
aplicado com os outros), estabelecimento de objetivos, participação nas decisões e redesenho 
do trabalho (para proporcionar maior desafio e responsabilidade).

Behaviorismo – Teoria do Reforço

Afirma que o reforço condiciona o comportamento, ou seja, que os indivíduos podem ser 
moldados a se comportarem de certa maneira em decorrência de estímulos aplicados a eles.

De acordo com tal teoria, o ambiente é a causa do comportamento (reforços externos) e não 
eventos cognitivos internos (vontades íntimas do indivíduo).

Um dos autores mais famosos dessa corrente teórica é Skinner, que popularizou o conceito de 
condicionamento operante como forma de manipular o comportamento das pessoas. Estímulos 
positivos tenderiam a reforçar o comportamento (ex: pagar um bônus aos que atingem metas), 
enquanto estímulos negativos buscariam anular um comportamento (ex: punição por atrasos 
frequentes).

As quatro estratégias mais comuns para modificar o comportamento são:

 • Reforço Positivo - dar recompensa quando um comportamento desejado ocorre;

 • Reforço Negativo - retirar consequência negativa quando um comportamento desejado 
ocorre;

 • Punição - aplicação de medida negativa quando um comportamento indesejado ocorre;

 • Extinção - retirada de recompensas positivas quando um comportamento indesejado 
ocorre.

Teoria da Equidade

Para Stacy Adams, todos fazem uma comparação entre o que “entrega” e o que “recebe” em 
troca (e o que os colegas entregam e recebem). Assim, a noção de que a relação é justa teria 
um impacto significativo na motivação.

Há quatro pontos de referência que podem ser utilizados como comparação:
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 • Próprio interno: experiências do funcionário em outra posição na empresa;

 • Próprio externo: experiências do funcionário fora da empresa;

 • Outro interno: outra pessoa ou grupo na empresa;

 • Outro Externo: outra pessoa ou grupo fora da empresa.

Se a relação de troca não tem equidade, seria natural tomar algumas providências:

 • Modificar os insumos – trabalhar mais ou menos;

 • Modificar os resultados – produzir com menos qualidade;

 • Rever a autoimagem – mudar a percepção, a ideia sobre si mesmo (ex: considerar-se mais 
ou menos trabalhador);

 • Rever a percepção que tem dos outros – achar que a posição dos outros é que não é 
satisfatória;

 • Mudar o referencial – buscar outro ponto de referência, se comparar com alguém que está 
pior (ou melhor);

 • Desistir – sair do emprego.

Teoria da Expectância – Vroom

Também chamada de Teoria da Expectativa, ela sustenta que a motivação do indivíduo acontece 
quando ele crê na recompensa decorrente de seu esforço.

Expectativa, portanto, é a crença de que um esforço produzirá resultado. Parte do princípio que 
as pessoas se esforçam para alcançar recompensas que para elas são importantes, ao mesmo 
tempo em que evitam os resultados indesejáveis.

É, atualmente, uma das teorias mais aceitas sobre motivação.

A motivação é função de três fatores, que devem ocorrer simultaneamente: expectância 
(expectativa), instrumentalidade e valência. 

1. Expectativa = relação Esforço x Desempenho = a percepção de que um determinado 
conjunto de esforços o levará ao desempenho desejado. O grau de expectância varia de 0 
(zero) a 1. Uma baixa expectativa (perto de zero) significa que a pessoa sente que não pode 
alcançar o nível necessário de desempenho.

2. Instrumentalidade = relação Desempenho x Recompensa = crença de que o alcance do 
desempenho o levará a receber certas recompensas. O grau de instrumentalidade também 
varia de 0 (zero) a 1. Uma baixa instrumentalidade significa que a pessoa não está confiante 
de que o desempenho resultará em boas recompensas (bons resultados).

3. Valência = Recompensa x Objetivos pessoais (Importância) = é o valor atribuído pelo 
indivíduo à recompensa. Representa o quanto as recompensas satisfazem as metas 
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pessoais ou as necessidades do indivíduo. O grau de valência varia de – 1 (algo indesejável) 
a +1 (muito desejável).

Para Vroom, a motivação é o resultado da seguinte equação:

Motivação = Expectância X Instrumentalidade X Valência

Outras Teorias

Teoria da Autoeficácia – Bandura

A autoeficácia se refere à convicção individual de que se é capaz de realizar determinada tarefa. 
Quanto maior a autoeficácia, maior a confiança no sucesso.

Pessoas com baixa autoeficácia teriam tendência de diminuir esforços ou de desistir, enquanto 
pessoas com alta autoeficácia tenderiam a se esforçar para vencer desafios e a responder com 
mais determinação a um feedback negativo.

Albert Bandura argumenta que há quatro maneiras de se aumentar a autoeficácia:

 • Maestria prática: ganho de experiência relevante com o desempenho do trabalho;

 • Aprendizagem por observação: ver outras pessoas desempenhando atividades sem 
consequências adversas pode gerar a expectativa de que também é possível realizá-las;

 • Persuasão verbal: tornar-se mais confiante porque alguém o convence de que você possui 
as habilidades necessárias;

 • Excitação emocional: conduz a um estado de energia que leva o indivíduo a terminar a 
tarefa.
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Teoria X e Y – McGregor

Douglas McGregor pôs em evidência a filosofia do gestor sobre a natureza humana e a sua 
relação com a motivação dos subordinados.

Os gestores tendem a desenvolver um conjunto de crenças ou ideias sobre os empregados, as 
quais podem ser divididas em dois grupos, com visões antagônicas – a Teoria X e a Teoria Y.

De acordo com os pressupostos da Teoria X, as pessoas: são preguiçosas e indolentes; evitam o 
trabalho; evitam a responsabilidade para se sentirem mais seguras; precisam ser controladas e 
dirigidas; são ingênuas e sem iniciativa.

Se o gestor tem esta visão negativa das pessoas, ele tende a ser mais controlador e repressor, a 
tratar os subordinados de modo mais rígido, a ser autocrático, a não delegar responsabilidades.

Nas pressuposições da Teoria Y, o trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou 
descansar, portanto, as pessoas: são esforçadas e gostam de ter o que fazer; procuram e 
aceitam responsabilidades e desafios; podem ser automotivadas e autodirigidas; são criativas 
e competentes.

Como o gestor acredita no potencial dos funcionários, ele incentiva a participação, delega 
poderes e cria um ambiente mais democrático e empreendedor.

Dinheiro motiva?

Lawler é um dos poucos autores que consideram o dinheiro um fator motivacional. Para 
ele, o dinheiro é motivacional desde que a pessoa acredite que: o dinheiro satisfará suas 
necessidades; para obter o dinheiro é necessário algum tipo de esforço.

Alfie Kohn destaca que o uso de premiações para incentivar o aumento de desempenho 
parte de uma premissa que, apesar de ser muito aceita, é inadequada, pois desloca o foco 
do desempenho para a premiação. Isso reforça a motivação extrínseca e, ao mesmo tempo, 
enfraquece a motivação intrínseca. Kohn ainda ressalta as várias disfunções do uso de um 
sistema de recompensas: acirramento da competição entre as pessoas em detrimento 
da cooperação; desincentivo à inovação, uma vez que as pessoas preferem reproduzir 
comportamentos conhecidos a correr riscos; surgimento de comportamentos antiéticos para o 
alcance de resultados.

Herzberg considera o dinheiro um fator higiênico, ou seja, incapaz de motivar.

A Teoria da Avaliação Cognitiva, por sua vez, mostra que oferecer recompensas extrínsecas a 
comportamentos que já foram recompensados intrinsecamente tende a prejudicar a motivação, 
caso as recompensas sejam vistas como uma forma de controle organizacional.
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Slides - Motivação

1 

• Mo#vos	  são	  forças,	  conscientes	  ou	  inconscientes,	  que	  
levam	  o	  indivíduo	  a	  um	  comportamento	  (ação).	  

‒ Mo#vo	  é	  a	  energia/força	  que	  movimenta	  o	  comportamento;	  

‒ Uma	  pessoa	  mo#vada	  é	  aquela	  com	  disposição	  para	  fazer	  
algo.	  

Mo#vação	  

2 

• A	  mo%vação	  é	  específica:	  não	  há	  um	  estado	  geral	  de	  mo%vação	  
que	  leve	  uma	  pessoa	  a	  sempre	  ter	  disposição	  para	  tudo.	  

• Três	  propriedades:	  
‒ Direção:	  obje%vo	  do	  comportamento	  mo%vado	  ou	  a	  direção	  
para	  a	  qual	  a	  mo%vação	  leva	  o	  comportamento.	  

‒ Intensidade:	  esforço	  =	  intensidade	  da	  mo%vação.	  
‒ Permanência:	  necessidade	  =	  duração	  da	  mo%vação.	  

Mo%vação	  
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3 

• É	  resultante	  de	  uma	  interação	  complexa	  entre	  os	  mo4vos	  
internos	  (das	  pessoas)	  e	  os	  mo4vos	  externos	  (do	  ambiente):	  
‒ Mo4vos	  internos:	  impulsos	  interiores,	  de	  natureza	  fisiológica	  e	  
psicológica	  -‐	  necessidades,	  ap4dões,	  interesses,	  valores	  e	  
habilidades.	  Fazem	  cada	  pessoa	  ser	  capaz	  de	  realizar	  certas	  tarefas	  e	  
não	  outras;	  sen4r-‐se	  atraída	  por	  certas	  coisas	  e	  evitar	  outras;	  
valorizar	  certos	  comportamentos	  e	  menosprezar	  outros.	  

‒ Mo4vos	  externos:	  esImulos	  ou	  incen4vos	  que	  o	  ambiente	  oferece.	  
Ex:	  trabalho,	  ambiente,	  as	  recompensas,	  padrões	  estabelecidos	  pelo	  
grupo	  e	  valores	  do	  meio	  social.	  

Mo4vação	  

Mo4vos	  	  
Internos	  

Mo4vos	  
externos	   Mo4vação	  

4 

• Teorias	  de	  Conteúdo:	  procuram	  explicar	  quais	  fatores	  mo7vam	  
as	  pessoas	  –	  O	  QUE	  
‒ Sa7sfação	  de	  necessidades.	  
‒ Hierarquia	  das	  Necessidade	  (Maslow),	  ERC	  (Alderfer),	  Dois	  Fatores	  
(Herzberg),	  Necessidades	  Adquiridas	  (McClelland).	  

• Teorias	  de	  Processo:	  procuram	  explicar	  o	  processo	  de	  
mo7vação	  –	  COMO	  
‒ Mo7vação	  como	  um	  processo	  de	  tomada	  de	  decisão.	  
‒ Behaviorismo	  (Skinner),	  Expecta7va	  (Vroom),	  Equidade	  (Stacy	  
Adams),	  Estabelecimento	  de	  Obje7vos	  (Locke)	  

Teorias	  sobre	  Mo7vação	  
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Hierarquia	  das	  Necessidades	  –	  Maslow	  
As	  necessidades	  humanas	  agrupam-‐se	  segundo	  uma	  hierarquia.	  

	  

• Uma	  vez	  atendida,	  uma	  necessidade	  deixa	  de	  se	  fazer	  senAr	  
(perde	  sua	  força	  moAvadora)	  e	  a	  pessoa	  passa	  a	  ser	  moAvada	  
pela	  ordem	  seguinte	  de	  necessidades.	  
‒ Princípio	  da	  emergência:	  as	  necessidades	  de	  qualquer	  nível	  
da	  hierarquia	  emergem	  como	  moAvadores	  apenas	  quando	  as	  
necessidades	  de	  níveis	  inferiores	  já	  esAverem	  razoavelmente	  
saAsfeitas.	  

‒ Princípio	  da	  dominância:	  na	  medida	  em	  que	  uma	  
necessidade	  é	  substancialmente	  atendida,	  a	  próxima	  se	  torna	  
dominante.	  	  

5 

Pirâmide	  de	  Maslow	  

6 

	  

	  

Fisiológicas	  

Estima	  

Sociais	  

Segurança	  

Autorrealização	  

Ne
ce
ss
id
ad
es
	  

Primárias	  
(nível	  inferior)	  

Secundárias	  
(de	  nível	  superior)	  



Administração – Motivação – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 17

Teoria	  ERC	  (ou	  ERG)	  –	  Alderfer	  
• Adaptação	  das	  necessidades	  humanas	  de	  Maslow	  a	  suas	  
próprias	  pesquisas.	  
‒ Três	  níveis:	  

1.  Existência	  (existence)–	  fisiológico	  e	  segurança	  de	  Maslow	  
2.  Relacionamento	  (relatedness)	  –	  social	  e	  alguns	  fatores	  

externos	  do	  nível	  de	  esJma	  
3.  Crescimento	  (growth)	  –	  internos	  de	  esJma	  e	  o	  nível	  de	  

autorrealização	  
• Hierarquia	  não	  é	  tão	  rígida	  –	  vários	  níveis	  podem	  ser	  
esJmulados	  simultaneamente.	  

• Falta	  de	  um	  nível	  superior	  pode	  aumentar	  necessidade	  de	  um	  
inferior	  –	  hierarquia	  descendente.	   7 

Necessidades	  Adquiridas	  –	  McClelland	  

A	  mo4vação	  é	  relacionada	  com	  a	  sa4sfação	  de	  certas	  
necessidades,	  as	  quais	  são	  adquiridas	  (aprendidas)	  pelos	  

indivíduos	  ao	  longo	  de	  sua	  vivência.	  
	  

• Três	  perfis	  de	  necessidades:	  
‒ Necessidade	  de	  Realização	  (compe4r,	  ser	  excelente)	  
‒ Necessidade	  de	  Poder	  (exercer	  influência,	  autoridade)	  
‒ Necessidade	  de	  Afiliação	  (Associação,	  Relacionamento)	  

8 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br18

Dois	  Fatores	  –	  Herzberg	  
• Sa1sfação	  e	  insa1sfação	  possuem	  origens	  dis1ntas.	  

‒ Fatores	  higiênicos	  –	  extrínsecos	  –	  insa1sfacientes	  
o Contexto	  do	  trabalho	  =	  	  salário,	  beneFcios,	  1po	  de	  chefia	  ou	  
supervisão,	  condições	  Fsicas	  e	  ambientais	  de	  trabalho,	  polí1cas	  e	  
diretrizes,	  etc.	  

‒ Fatores	  mo1vacionais	  –	  intrínsecos	  –	  sa1sfacientes	  
o O	  trabalho	  em	  si	  -‐	  conteúdo	  do	  cargo	  e	  natureza	  das	  tarefas	  =	  
sen1mentos	  de	  crescimento	  individual,	  reconhecimento,	  
autorrealização,	  autonomia,	  responsabilidade,	  etc.	  

• Como	  levar	  um	  funcionário	  a	  se	  sen1r	  mo1vado?	  
‒ Enriquecimento	  do	  cargo:	  Responsabilidade;	  Reconhecimento;	  
Desafios;	  Realização;	  Crescimento.	  

9 

10 
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Teoria	  do	  Estabelecimento	  de	  Obje3vos	  

Obje3vos	  específicos	  di8ceis,	  com	  feedback,	  conduzem	  a	  
melhores	  desempenhos.	  

• Obje3vos	  específicos	  são	  melhores	  que	  metas	  genéricas;	  
• Obje3vos	  di8ceis	  geram	  melhores	  desempenho;	  
• Oportunidade	  de	  par3cipar	  no	  estabelecimento	  dos	  obje3vos	  
aumenta	  a	  aceitação	  e	  a	  colaboração;	  

• O	  feedback	  sobre	  o	  progresso	  melhora	  o	  desempenho;	  
• Capacitação	  e	  autoeficácia	  geram	  melhor	  desempenho.	  

11 

Comportamentos	  Indesejáveis	  

Comportamentos	  Desejáveis	  

Behaviorismo	  (comportamental,	  reforço)	  

O	  reforço	  condiciona	  o	  comportamento.	  
• O	  ambiente	  é	  a	  causa	  do	  comportamento	  (e	  não	  eventos	  
cogniCvos	  internos	  –	  vontades	  ínCmas).	  
‒ Os	  indivíduos	  podem	  ser	  moldados	  a	  se	  comportarem	  de	  certa	  
maneira	  em	  decorrência	  de	  esHmulos	  aplicados	  a	  eles:	  
o Reforço	  PosiCvo	  
o Reforço	  NegaCvo	  
o Punição	  	  
o ExCnção	  

• CríCca:	  manipulação	  
12 
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Equidade	  -‐	  Stacy	  Adams	  
Mo3vação	  =	  equilíbrio	  entre	  o	  que	  se	  dá	  (e	  os	  outros	  dão)	  e	  o	  

que	  se	  recebe	  (e	  os	  outros	  recebem).	  
	  

•  Providências	  quando	  há	  inequidade:	  
‒ Modificar	  os	  insumos	  (se	  esforçar	  menos)	  
‒ Modificar	  a	  recompensa	  (ganhar	  mais)	  
‒ Rever	  a	  autoimagem	  -‐	  a	  percepção	  sobre	  si	  
‒ Rever	  a	  percepção	  sobre	  os	  outros	  
‒ Mudar	  o	  referencial	  
‒ Sair	  do	  jogo	  -‐	  desis3r	  

13 

Expecta(va	  (expectância)	  –	  Vroom	  
A	  mo(vação	  do	  indivíduo	  acontece	  quando	  

	  ele	  crê	  na	  recompensa	  decorrente	  de	  seu	  esforço.	  
• As	  pessoas	  se	  esforçam	  para	  alcançar	  recompensas	  que	  para	  elas	  são	  
importantes,	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  evitam	  os	  resultados	  
indesejáveis.	  

• Mo#vação	  =	  Expectância	  X	  Instrumentalidade	  X	  Valência	  

14 
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Autoeficácia	  -‐	  Bandura	  
Convicção	  individual	  de	  que	  se	  é	  capaz	  de	  realizar	  

determinada	  tarefa.	  
• Quanto	  maior	  a	  autoeficácia,	  maior	  a	  confiança	  no	  sucesso.	  

‒ Pessoas	  com	  baixa	  autoeficácia	  teriam	  tendência	  de	  diminuir	  esforços	  ou	  
de	  desisEr.	  

• 4	  maneiras	  de	  se	  aumentar	  a	  autoeficácia:	  
‒ Maestria	  práEca:	  ganho	  de	  experiência	  no	  trabalho;	  
‒ Aprendizagem	  por	  observação:	  ver	  outras	  pessoas	  desempenhando	  
aEvidades;	  

‒ Persuasão	  verbal:	  tornar-‐se	  mais	  confiante	  porque	  alguém	  o	  convence	  de	  
que	  você	  possui	  as	  habilidades	  necessárias;	  

‒ Excitação	  emocional:	  conduz	  a	  um	  estado	  de	  energia	  que	  leva	  o	  indivíduo	  
a	  terminar	  a	  tarefa.	  

15 

X	  e	  Y	  -‐	  McGregor	  
• Também	  é	  uma	  teoria	  de	  liderança	  –	  filosofia	  do	  gestor	  
baseada	  em	  um	  conjunto	  de	  crenças	  sobre	  as	  pessoas.	  
‒ Visão	  X:	  as	  pessoas	  são	  ingênuas,	  preguiçosas	  e	  sem	  
iniciaDva;	  evitam	  trabalho	  e	  responsabilidade;	  precisam	  ser	  
controladas	  e	  dirigidas.	  

‒ Visão	  Y:	  as	  pessoas	  são	  esforçadas	  e	  gostam	  de	  ter	  o	  que	  
fazer;	  procuram	  e	  aceitam	  responsabilidades	  e	  desafios;	  
podem	  ser	  automoDvadas	  e	  autodirigidas;	  são	  criaDvas	  e	  
competentes.	  

16 
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• Lawler	  -‐	  o	  dinheiro	  é	  mo,vacional	  desde	  que	  a	  pessoa	  acredite	  que:	  
ele	  sa,sfará	  suas	  necessidades;	  para	  obtê-‐lo	  é	  necessário	  algum	  ,po	  
de	  esforço.	  
‒ Aquilo	  que	  sa+sfaz	  uma	  necessidade	  humana	  frequentemente	  é	  
visto	  como	  a	  própria	  necessidade.	  

• Alfie	  Kohn	  –	  dinheiro	  desloca	  o	  foco	  do	  desempenho	  para	  a	  
premiação.	  
‒ Reforça	  a	  mo,vação	  extrínseca	  e	  enfraquece	  a	  intrínseca.	  

• Herzberg	  –	  dinheiro	  é	  um	  fator	  higiênico.	  
• Teoria	  da	  Avaliação	  Cogni9va	  -‐	  oferecer	  recompensas	  extrínsecas	  a	  
comportamentos	  que	  já	  foram	  recompensados	  intrinsecamente	  
tende	  a	  prejudicar	  a	  mo,vação,	  caso	  as	  recompensas	  sejam	  vistas	  
como	  uma	  forma	  de	  controle	  organizacional.	   17 

Dinheiro	  mo,va?	  


