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RESUMO 
 
 

GESTÃO DO CONHECIMENTO: A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE 
EMPRESARIAL A gestão do conhecimento, em suas diversas modalidades, é fator de 
imprescindível valor para a sobrevivência das empresas frente à concorrência acirrada, 
proporcionada pela abertura econômica do século XX, aliada ao recente processo de 
globalização da economia. Vivemos um momento de importante transição do ambiente 
econômico, onde a gestão pró-ativa do conhecimento adquire um papel central para a 
competitividade das empresas. Tais evoluções no mercado originaram novas formas de se 
pensar o ambiente empresarial, que deixou de ser polarizado (com chefes de um lado e 
operários de outro) e passou a ser cooperativo (com o trabalho em equipe em evidência e a 
valorização do empregado). Com isso, os estudos acerca do capital humano se sobrepuseram 
ao mero estudo das cadeias de produção. O propósito básico deste trabalho é mostrar como a 
gestão do conhecimento junto com a motivação nas organizações pode ser benéfica nas 
realizações, tanto dos funcionários quanto da própria organização tornando-se uma estratégia 
de sobrevivência empresarial. As empresas devem entender que o conhecimento e a 
motivação se tornaram ativos importantes, e indispensáveis, por serem as principais matérias-
primas com a qual todos trabalham independente do porte da empresa. Partindo dessa 
premissa é possível observar o quanto são mais valiosos e poderosos que qualquer outro ativo 
físico ou ainda financeiro. Para tal finalidade, demonstraremos a aplicação das teorias dos mais 
conceituados pesquisadores sobre o tema, com enfoque nos estudos de Maslow e Drummond, 
sobre a escala de necessidades e a construção do conhecimento para atingir a ação 
organizacional, respectivamente. Dentre as técnicas de gestão de conhecimento, destacamos a 
motivação, que é elemento fundamental para o crescimento da empresa e para que ela 
consiga chegar a seu objetivo. A motivação pode influenciar no desenvolvimento intelectual, 
como, por exemplo: a criatividade; no relacionamento interpessoal (o funcionário possui maior 
facilidade em trabalhar em equipe); no bem-estar (o funcionário supera com mais facilidade as 
dificuldades e, conseqüentemente, aumenta sua produtividade); enfim o funcionário passa a 
produzir com mais qualidade e maior satisfação pessoal. Relacionaremos também, a motivação 
com o desempenho profissional, que influi diretamente no nível de qualidade na execução das 
atividades laborativas dos funcionários. Uma empresa quando investe no bem-estar de seu 
profissional, estará investindo em sua lucratividade, pois um funcionário que se sente bem no 
ambiente de trabalho produz muito mais e melhor em comparação àquele que não se sente. 
Assim, utilizando o método de estudo bibliográfico, este trabalho busca compreender como a 
motivação no ambiente empresarial, em seu desenvolvimento, conseqüências e reflexos 
diretos e indiretos nos resultados pessoais e profissionais do trabalhador. Palavras-chave: 
Gestão do Conhecimento. Motivação. Produtividade. 


