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Epígrafe
Nenhuma pessoa se capacita, cria ou produz sem
estar motivada em relação ao objeto, área ou
assunto
pretendido,
pois
a
motivação,
compreendida como uma “espécie de energia
psicológica ou tensão que põe o organismo
humano em movimento” requer incentivo
(estímulo, recompensa) para ser despertada.
Incentivo é aquilo que estimula e provoca
excitação em uma pessoa para buscar e

perseverar para adquirir algum bem material,
atingir uma realização pessoal ou alcançar um
feito almejado. No ambiente organizacional, as
recompensas podem ser apresentadas como
remuneração compatível com a capacitação do
profissional, ganhos indiretos (participação nos
lucros, viagens etc.), desafios profissionais,
reconhecimento por trabalhos bem executados,
oportunidades de ascensão na carreira e outras.
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ENVOLVIMENTO DE PESSOAS

É preciso não diluir os ideais.
Gandhi

MOTIVAÇÃO E INCENTIVO

1 Embasamento

Corriqueiramente a palavra motivação é
empregada como sinônimo de incentivo.
Essas palavras, embora atreladas, têm
significados distintos. Motivação é uma
“espécie de energia psicológica ou tensão
que põe em movimento o organismo
humano”.1 É empregada por Robbins2 como
“conjunto
de
fatores
psicológicos
(conscientes ou inconscientes) de ordem
fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais

agem entre si e determinam a conduta de um
indivíduo”. A motivação é intrínseca e requer
incentivo (recompensa) para sua ocorrência.
A pessoa se sente ou não motivada em
relação a um empreendimento que lhe
pareça compensador.
O termo incentivo deve ser compreendido
como “aquilo que estimula e que excita”1 uma
pessoa. Um incentivo deve ser compreendido
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como a recompensa que pode ser obtida
pela dedicação ou pelo esforço empreendido.
O incentivo é extrínseco. Entendemos que as
pessoas se sentem ou não motivadas na
dependência dos estímulos (recompensas)

que lhes forem proporcionados ou ganhos
que pretendem auferir. Sem incentivo o
indivíduo se sente desmotivado e se torna
improdutivo.

2 Motivação e Qualidade

Grupos de trabalho desprovidos de
motivação não laboram com eficiência e não
alcançam eficácia em suas atuações. Os
objetivos a serem alcançados em um
empreendimento devem ser apresentados
aos participantes de forma desafiadora. Não
se trata apenas de remuneração justa e
compatível com os esforços despendidos. As
recompensas devem ser apresentadas como
desafios profissionais, reconhecimento por
trabalhos bem executados, oportunidades de
ascensão profissional e outras. Robbins2
recomenda aos líderes e gestores as
seguintes práticas incentivadoras:
 Reconheça Diferenças Individuais –
“Empregados
têm
necessidades
diferentes. Não trate a todos da mesma
forma. Além disso, gaste o tempo que for
necessário para entender o que é
importante para o empregado. Isto permite
que você personalize as metas, o nível de
envolvimento e as recompensas para se
alinharem
com
as
necessidades
individuais”.

determinar metas de trabalho, escolher
seus próprios pacotes de benefícios,
resolverem problemas de produtividade e
qualidade e similares. Isto pode aumentar
a produtividade, o compromisso de
trabalhar metas, a motivação e a
satisfação do empregado no trabalho”.
 Vincule Recompensas a Desempenho –
“Recompensas
devem
estar
condicionadas ao desempenho. De suma
importância, os empregados devem
perceber
uma
ligação
clara.
Independentemente de quão próximas as
recompensas
estejam
de
fato
correlacionadas
aos
critérios
de
desempenho,
se
os
indivíduos
perceberem essa relação como baixa, os
resultados serão baixo desempenho,
diminuição na satisfação no trabalho e
aumento nas estatísticas de rotatividade e
absenteísmo”.

 Use Metas e Feedback – “Empregados
devem ter metas difíceis, específicas,
assim como feedback sobre seu
progresso em busca de atingir essas
metas”. Por metas difíceis, entendem-se
desafiadoras. Metas que requeiram
esforços psicológicos e cognitivos e
habilidades específicas do seu executor.

 Verifique a Equidade do Sistema –
“Recompensas também devem ser
percebidas pelos empregados como
equivalentes aos insumos que eles trazem
para o trabalho. Num nível simplista, isto
deve
significar
que
experiência,
habilidades, capacidades, esforço e outros
insumos óbvios devem explicar diferenças
de desempenho e, desta forma, em
pagamentos, designação de tarefas e
outras recompensas óbvias”.

 Permita que os Empregados Participem
de Decisões que os Afetem –
“Empregados podem contribuir para um
número de decisões que os afetem:

Para que o equilíbrio emocional da equipe
seja mantido, o princípio da isonomia não
apenas deve ser aplicado, mas percebido por
todos os colaboradores.
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3 O que Motiva e o que Desmotiva os Colaboradores

contribuem para motivar, em contraposição
com os fatores que contribuem para
desmotivar os colaboradores:

Produzido a partir da obra de Marco Aurélio
Ferreira Vianna3, o quadro a seguir
apresenta um resumo dos fatores que

O que Motiva os Colaboradores

O que Desmotiva os Colaboradores

 Desafios

 Falta de desafios

 Integração

 Poucas oportunidades de crescimento e

 Oportunidade de crescimento profissional


 Estabilidade
 Oportunidade de desenvolvimento

profissional
 Benefícios




 Valorização e reconhecimento
 Imagem da empresa frente ao mercado
 Visão de futuro




 Salário justo
 Participação (sentimento de ser ouvido pela




empresa)
 Acesso às novas tecnologias

desenvolvimento profissional
Falta de clareza nos critérios utilizados
para avaliação. Feedback
Falta de valorização e reconhecimento
pela empresa
Ausência de relacionamento com a
liderança
Falta de autonomia
Falta de visão do todo - baixo sentimento
de participação. Sentimento de pouco
acesso à informação
Salário não compatível com a função
Processos internos difíceis / excesso de
burocracia

5 Meritocracia
O assunto em pauta inspirou o autor desta
deste documento à produção da Nota
Técnica 45 - Meritocracia, cuja abordagem

reporta às oportunidades de ascensão na
carreira e capacitação profissional. A
excelência empresarial está nas pessoas.

Referências: 1) Dicionário Etimológico Nova Fronteira; 2) ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. LTC – Livros
Técnicos e Científicos Editora S.A, 1998; 3) http://www.institutomvc.com.br/portfolio/clima_org/clim_motiv.htm.
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