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RESUMO 
 
 

MOTIVAÇÃO X PRODUTIVIDADE: NA VISÃO DE ABRAHAM MASLOW E FREDERICK 
HERZBERG A motivação, no último século, vem ganhando espaço no meio organizacional, 
devido seu poder de transformar o comportamento dos colaboradores levando-os a ter um 
aumento da produtividade e um melhor comportamento, tornando a empresa mais competitiva 
frente a realidade do mercado. O propósito deste estudo é entender como a motivação 
influencia a produtividade dos colaboradores e a importância de se proporcionar um ambiente 
de trabalho motivador e harmonioso para que os funcionários sintam-se movidos a dar o seu 
melhor pela empresa e consequentemente aumentem sua produtividade. Para a realização 
deste trabalho utilizou-se a pesquisa bibliográfica em livros, revistas e artigos voltados à 
psicologia organizacional, motivação e relações de trabalho. Nossos estudos se basearam na 
Teoria da Hierarquia das Necessidades e na Teoria Bifatorial. As teorias citadas foram tomadas 
como principais neste trabalho, a primeira devido ser a mais implementada por gestores e ter 
originado as demais teorias, e a segunda por se tratar de um instrumento utilizado para medir o 
nível de satisfação dos colaboradores em relação ao seu trabalho. Com este estudo podemos 
perceber que a questão motivacional não está atrelada apenas ao dinheiro, pois este de acordo 
com a Teoria Bifatorial trata-se de um fator Higiênico que não produz motivação, apenas a não 
insatisfação. A mesma teoria trás como agente motivador o aumento das responsabilidades de 
um colaborador, a possibilidade de promoção, o reconhecimento em forma de elogio, pois 
estas são capazes de gerar satisfação profissional. Para que esses agentes motivadores sejam 
direcionados para os colaboradores de forma eficaz, é necessário que as empresas 
identifiquem em seus funcionários qual o tipo de agente ocasionará o resultado esperado. A 
Teoria da Hierarquia das Necessidades ajuda os gestores no processo de identificação desses 
agentes e na elaboração do plano de benefícios, pois classifica os agentes motivadores em 
cinco níveis hierárquicos: Necessidades fisiológicas (essenciais a vida), Necessidades de 
segurança (estabilidade no emprego e segurança da família), Necessidades Sociais (afiliação, 
aceitação), Necessidades de Estima ou Ego (reconhecimento, prestígio) e por último as 
Necessidades de Auto realização (autodesenvolvimento, realização). Sendo esta uma 
hierarquia, conclui-se que para que o individuo caminhe rumo ao último nível da hierarquia é 
necessário que as necessidades de nível inferior estejam supridas. Portanto as organizações 
devem buscar a qualidade, promovendo o bem estar e a autoestima de seus colaboradores, 
afinal a motivação e a produtividade caminham juntas, porém a motivação independe da 
produtividade, já esta sem a motivação não alcança seus objetivos. PALAVRAS CHAVE: 
Motivação. Produtividade. Empresas.  


