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RESUMO 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS E A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES Uma 
das maiores dificuldades de um gestor de pessoas é motivar seus trabalhadores. Existem 
diversos fatores que podem motivar ou desmotivar um indivíduo. Diante das necessidades 
atuais, onde as organizações estão passando por grandes e constantes transformações, é 
fundamental que os colaboradores se sintam motivados, pois isso tem um reflexo direto na 
produção, e consequentemente nos resultados da empresa. Existem diversas teorias sobre a 
motivação, e algumas serão abordadas nessa pesquisa, tais como: Teoria da Hierarquia das 
Necessidades de Maslow, Teoria dos dois Fatores de Herzberg, Teoria ERC, Teoria das 
Necessidades Adquiridas, Teoria da expectativa de motivação de Vroom, Teoria do Reforço e 
Teoria da Equidade. Essa pesquisa tem por finalidade, mostrar a importância da motivação nas 
organizações e o quanto isso afeta o desenvolvimento profissional de cada colaborador, 
mostrando a atual realidade e as dificuldades de um gestor de pessoas ao lidar com diferentes 
tipos de indivíduos, com diferentes personalidades, diferentes crenças e diferentes objetivos. 
Cada pessoa possui necessidades, estas sendo em um grau maior ou menor de satisfação 
para cada um. A motivação é singular, isto é, cada um se sente motivado de uma forma 
diferente. A insatisfação profissional (ou mesmo na vida pessoal) causa grande impacto no 
ambiente de trabalho, tornando a pessoa improdutiva e afetando seu desenvolvimento. O 
objetivo desse trabalho é identificar como gerir pessoas e motivá-las, trabalhando melhor com 
as suas competências e promovendo um melhor desenvolvimento profissional e pessoal do 
indivíduo. Podemos observar as diversas formas de se motivar uma pessoa, seja com 
aumentos salariais, bônus, ingressos, promoções, benefícios, prêmios, reconhecimento, 
valorização, participação nos lucros e ganhos, através de pesquisas bibliográficas, online e 
artigos. Pessoas melhores capacitadas e motivadas realizam um melhor trabalho com um alto 
índice de produtividade, tendo grande influência na qualidade de vida no trabalho e por 
consequência, proporcionando para a empresa uma maior lucratividade, sabemos que não é 
fácil todo este processo, pois ao observarmos um simples quadro na empresa onde contenha a 
missão e/ou visão sabemos que estaremos contribuindo para que aquilo seja cumprido e que 
nosso trabalho influencia em todos os aspectos, porém é bem escasso o numero de linhas que 
nos mostre alguns dos reconhecimentos que possivelmente teremos, é neste momento que os 
gestores de pessoas devem aparecer, mostrando aos colaboradores que o trabalho por eles 
feito, é muito importante, incentivando-os a sempre darem o melhor de si, reconhecendo 
sempre a necessidade do bem estar do trabalhador. É importante destacarmos que quando 
falamos de um gestor de Recursos Humanos ou de pessoas, não estamos falando somente de 
um profissional que se formou e que trabalha no departamento de RH, mas sim de todos 
aqueles que ocupam um papel de liderança dentro da empresa, independente da área de 
atuação do indivíduo, e esse deve estar preparado o suficiente, estimulando sempre o 
crescimento e desenvolvimento, dentro de um clima de constante motivação. Concluímos que a 
gestão de pessoas e a motivação são de suma importância para uma organização em geral, 
através destes dois fatores a empresa tem por consequência um aumento considerável da 
produtividade de seus funcionários a oportunidade de atingir seus objetivos e metas. 


