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RESUMO: 

INTRODUÇÃO: A motivação organizacional vem sendo muito estudada durante as últimas 

décadas, cujo objetivo é ajudar os gestores a identificar meios que propiciem aos seus 

colaboradores uma melhoria nos seus desempenhos pessoal e profissional, e que, naturalmente, 

possibilita à empresa a alavancagem dos seus negócios. Para tanto, existem vários fatores 

relacionados à motivação, tais como, o reconhecimento profissional, os benefícios oferecidos, a 

ascensão profissional, o nível de relacionamento com os companheiros, dentre outros. A 

motivação é uma ferramenta muito importante no ambiente de trabalho, visto que ela vem de 

dentro para fora, ou seja, deixa os colaboradores mais “animados” para realizarem suas funções.  

OBJETIVO: Este estudo tem como propósito identificar os fatores motivacionais no ambiente 

organizacional. Especificamente, busca-se abordar as principais teorias motivacionais; 

caracterizar os principais benefícios oferecidos pelas empresa; e, descrever os tipos de 

remuneração e a importância do plano de cargos, salários e carreiras nas organizações. Fatores 

esses que propiciam a satisfação dos colaboradores no seu ambiente de trabalho. 

METODOLOGIA: Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, cujo propósito é identificar os 

fatores que motivam os colaboradores no ambiente interno organizacional. As informações 

obtidas são analisadas de forma qualitativa, ou seja, sem a pretensão de quantificá-las, expõe-se 

os conceitos e faz-se uma avaliação referente às publicações realizadas acerca deste tema em 

livros, artigos, monografias, dissertações e teses. RESULTADOS: A motivação no trabalho é um 

dos fatores chave para o desenvolvimento pessoal e empresarial. O salário é algo importante a ser 

considerado, porém, identifica-se que o fator que tem principal caráter motivacional é o 

reconhecimento, pois, uma vez reconhecido seu trabalho o colaborador se empenha cada vez 

mais para estar sempre em destaque. Porém, ressalta-se que o reconhecimento deve vir 

acompanhado de algum benefício que mostra que o colaborador ajudou a empresa em alguma 

situação. Este benefício, motiva, principalmente quando estendido para a sua família. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não existe um único fator que motiva os colaboradores dentro das 

organizações, mas sim, um conjunto de benefícios. Logo,  

as empresas que desejam manter seus colaboradores motivados deve investir em um conjunto de 

benefícios, fator este que eleva a motivação interna e promove a competitividade da empresa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Motivação. Satisfação. Ambiente.  


