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RESUMO 
O artigo investiga o elemento imaterial chamado de motivacional enquanto necessário 
para a construção do meio ambiente  de trabalho sustentável e a sua relação com o  
desempenho funcional. Foram eleitas teorias que estudam a motivação no ambiente 
de Trabalho. Por fim, foram relatados  procedimentos em defesa do meio ambiente 
laboral e apresentadas propostas para prevenir ações danosa. Os resultados 
demonstraram que trabalhadores não se motivam  apenas pela recompensa 
financeira, destacando-se   a necessidade do ambiente de trabalho ser sustentável 
físicamente  e imaterialmente. Adotou-se o método dedutivo com   pesquisas 
bibliográficas multidisciplinares principalmente na   área do direito, administração 
empresarial, sociologia e outras afins. 
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ABSTRACT 
The article investigates the immaterial element called motivational as necessary for the 
construction of the sustainable working environment and its relation with functional 
performance. Theories were chosen that study motivation in the Work environment. 
Finally, procedures were reported in defense of the working environment and proposals 
were presented to prevent harmful actions. The results showed that workers are 
motivated not only by financial reward, but also the need for the work environment to 
be physically and immaterially sustainable. The deductive method was adopted, with 
multidisciplinary bibliographical research mainly in the area of law, business 
administration, sociology and other related fields. 
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01. Introdução 

 

Os trabalhadores do século XXI estão vivenciando um momento  diferente 

daquele do século XIX no tocante às condições laborais. Como exemplo, no Brasil 

eles gozam de garantias constitucionais com o fito de atingir à dignidade humana. 

Normas específicas e a atuação do Ministério Público do Trabalho, Sindicatos e do 

próprio Judiciário Especializado colaboram com a busca para a proteção dos direitos 

sociais, ainda que diante da necessidade de uma maior efetividade. 

Acontece que os objetivos visados na  maioria das vezes enquadram-se 

como conquistas de bens ou proteções materiais, físicas, com menor relevância aos 

chamados bens imateriais, que também compõem o ambiente de trabalho juntamente 

com os aqui citados. 

Por outro lado, segundo o viés empresarial, o que se observa é a busca 

desenfreada pela produção, redução de custos, criando uma competitividade sem 

limites e trazendo como resultado, dentre outros, o individualismo no ambiente de 

trabalho, destruindo qualquer possibilidade de socialização entre os trabalhadores. 

As conquistas sociais físicas são incompletas  caso não ocorra também a 

proteção  aos chamados bens imateriais que compõe o ambiente de trabalho.  

Somente com o cumprimento objetivo das normas trabalhistas, aqui destacadas 

aquelas referentes à medicina e segurança no trabalho  não se torna  suficiente para 

atender o reclamo por um meio ambiente sadio. 

A importância do presente artigo se deve à necessidade  urgente da 

construção de um ambiente de trabalho motivador, um ambiente de trabalho que 

contemple os elementos materiais e imateriais na mesma proporção, formando um 

todo harmonioso que irá formar o chamado meio ambiente do trabalho sustentável, 

muito embora a sustentabilidade seja composta pelo cumprimento de uma série de 

requisitos. 

A motivação como instrumento de construção de um ambiente sadio levou 

diversos pesquisadores a abordarem o tema, sendo que o presente trabalho se propõe 

a apresentar algumas teorias motivacionais aplicadas nas organizações empresariais, 

no intuito investigativo para o fim de apresentação de proposta para a melhoria do 

ambiente de trabalho.  



Também, o ambiente sadio de trabalho tornou-se de grande importância 

constitucional, na medida em que ficou reconhecido no artigo 193 da Constituição 

federal, tornando-se de  responsabilidade de toda a sociedade, caracterizado como 

direito fundamental, na forma do artigo  225 do mesmo texto e a sua proteção compõe 

parte da chamada responsabilidade social empresarial. 

Fica assim justificado e individualizado o objeto do presente estudo. Adotou-se 

o método dedutivo, com pesquisas doutrinárias na área do Direito como também na 

Sociologia, Administração Empresarial e  outras que possuem afinidade com o tema 

aqui estudado.  

02. Da necessidade de motivação no ambiente de trabalho  

Motivação é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma 

ou, pelo menos, que dá origem a uma propensão a um comportamento específico, 

podendo esse impulso à ação ser provocado por um estímulo externo (provindo do 

ambiente) ou também ser gerado internamente nos processos mentais do indivíduo 

(CHIAVENATO, 2000). 

Para Gooch e McDowell (apud BERGAMINI, 2008, p.106), “é uma força que se 

encontra no interior de cada pessoa e que pode estar ligada ao desejo”. Para Murray 

(apud BERGAMINI, 2008, p. 108), “Trata-se, portanto, de uma fonte de “energia” que 

impele o indivíduo à ação”. 

Como sentir-se motivado? Como enfrentar as dificuldades do dia-a-dia com 

entusiasmo? A resposta pode estar na própria palavra. Motivação é o MOTIVO para a 

sua AÇÃO. É o porquê, a razão pela qual  o indivíduo faz o que faz. A motivação é 

gerada por um desejo, e quanto mais forte for este desejo, mais forte será a 

motivação. Frases motivadoras, palestras, livros de autoajuda pouco fazem para 

motivar uma pessoa. Eles podem “emprestar” um senso de entusiasmo momentâneo, 

mas eles não podem dar ou criar em uma pessoa o desejo de que precisa para sentir-

se verdadeiramente motivada.  

Pessoas altamente motivadas são constantemente energizadas pela imensa 

vontade que possuem de conquistar aquilo que desejam. Inicialmente é necessário 

entender que todo processo motivacional deve considerar a questão do 

comportamento humano dentro do meio em que se encontra inserido.   

Não existem pessoas totalmente iguais e que respondam da mesma forma a 

um mesmo fator motivacional a que foram expostas. Cada resposta levará em conta a 

personalidade, atitudes, emoções, valores, nível cultural, de cada indivíduo, que é um 

universo independente diante destes fatores intrínsecos ligados à própria pessoa e 



que raramente são modificados no curso da vida. Ou seja, o que motiva uma pessoa 

pode não ser fator motivacional para outra  (Wood Jr. e Picarelli Filho ,2004). 

No campo organizacional, segundo Chiavenato (2000), fatores extrínsecos 

também influenciam no comportamento do indivíduo em suas respostas, tais como 

política interna da empresa, sistema de recompensa e punições, problemas familiares, 

entre outras, fazendo com que seu comportamento seja alterado positiva ou 

negativamente.  

Em síntese, o comportamento humano está voltado para a busca do prazer e 

da satisfação, dirigido para a realização de objetivos. Mero comportamento sem 

motivação fará com que a pessoa realize uma tarefa apenas pelo dever do 

cumprimento da ordem, sem nenhum tipo de reação positiva.  

A realização motivada de tarefas implicará diretamente no resultado e na 

eficiência, influenciando no grau de desempenho, no caso aqui estudado, do 

trabalhador.  

Quanto ao desempenho, o fator motivacional possui algumas características 

próprias:  a) direção (onde) no que diz respeito ao objetivo do comportamento 

motivado. A pessoa precisa saber qual o objetivo que está seguindo para apresentar 

desempenho satisfatório. Ninguém pode desempenhar se não sabe para onde está 

caminhando; b)  intensidade (quanto) da força do motivo. Ou seja, quanto “de vontade 

real ” o indivíduo apresenta para atingir a meta desejada;  c) persistência, que é o 

tempo da manifestação da motivação. A pessoa pode estar motivada num instante, o 

que a leva a um desempenho satisfatório, porém deixa a motivação no instante 

posterior, perdendo o grau de desempenho. (MITCHEL, 1982 ). 

Possui ainda como característica  a especificidade, ou seja, o indivíduo 

apresenta motivação elevada para certa tarefa e, concomitantemente, total 

desmotivação para outra. (Wood Jr. e Picarelli Filho, 2004). 

Todas as características acima apontadas são de cunho interno do indivíduo, 

também nominadas de automotivação.  São responsáveis pela resposta do 

desempenho do trabalhador  e estão intrinsicamente voltados ao campo da aptidão, 

interesses, habilidades e dom natural que o leva a se lançar em certas tarefas e 

simplesmente sentir ojeriza por outras.  Quanto mais hábil ou interessado em certa 

tarefa melhor poderá ser a resposta em relação ao seu desempenho, valendo aqui 

fazer um estudo sobre as principais teorias a respeito da motivação. 

 Inicialmente é necessário frisar que os principais estudos feitos sobre a 

motivação no ambiente de trabalho possuíram como objetivos maiores alcançar maior 



produtividade empresarial. Em linguagem direta, estiveram voltados à busca dos 

melhores resultado econômicos empresariais em primeiro lugar, funcionando como 

fatores estimulantes para o aumento da produtividade. 

 Diante dessa assertiva, vale a pena destacar algumas teorias que merecem um 

maior aprofundamento, com a finalidade de entender  a importância do elemento 

motivacional no ambiente de trabalho.  

A teoria de campo de Kurt Lewin é uma das mais citadas e  se fundamenta   

basicamente  tem dois pontos: o comportamento humano é derivado da totalidade de 

fatos coexistentes e que esses fatos coexistentes têm o caráter de um campo 

dinâmico, no qual cada parte do campo depende de uma inter-relação com as demais 

partes.   

Essa mesma concepção está presente no conceito de “espaço vital” , 

entendido como sendo  a “totalidade dos fatos que determinam o comportamento do 

indivíduo num certo momento” (Garcia-Roza, 1972, p.45). O ‘meio’ ao qual se refere a 

teoria de campo é o ‘meio fenomenológico’, que significa o  ambiente como é 

experimentado pela pessoa, em contraposição ao espaço geográfico ou objetivo.  

Seus estudos concluíram que o comportamento do indivíduo não está atrelado 

apenas ao seu passado ou ao seu futuro, mas vincula-se a um campo dinâmico atual 

e presente, que nada mais é do que  o chamado espaço de vida, incluindo aqui o meio 

ambiente laboral. 

Frederick Herzberg (1968, p. 53 a 62) (teoria dos dois fatores) e seus 

colaboradores, com base em pesquisas feitas para estudar a relação entre a 

produtividade e a moral, questionavam os aspectos agradáveis e desagradáveis do 

trabalho. Chegaram à conclusão que os aspectos satisfatórios estavam mais 

relacionados ao conteúdo do trabalho (denominados fatores intrínsecos ou de 

motivação), enquanto os aspectos insatisfatórios diziam respeito às condições dentro 

das quais o trabalho era executado (fatores extrínsecos). Como fatores que levam à 

satisfação têm-se o crescimento, desenvolvimento, responsabilidade, reconhecimento 

e realização pessoal.  O importante para Herzberg era o comportamento e motivação 

das pessoas nas empresas.  

A teoria de Maslow (1970, p. 369) tem uma importância relevante no estudo da 

motivação humana. As chamadas teorias das necessidades, que parte do princípio de 

que os motivos do comportamento humano residem no próprio indivíduo, ou seja,  sua 

motivação para agir e se comportar derivam de forças que existem dentro dele.  



Segundo Maslow, as necessidades humanas estão arranjadas em uma 

pirâmide de importância e de influência do comportamento humano. Na base da 

pirâmide estão as necessidades mais baixas e recorrentes, chamadas necessidades 

primárias – necessidades fisiológicas e de segurança –; enquanto no topo estão as 

mais sofisticadas e intelectualizadas – necessidades secundárias. Quando se satisfaz 

uma necessidade avança-se para a necessidade imediatamente superior.  

Victor H. Vroom desenvolveu uma teoria da motivação que reconhece a 

evidência de que diferentes pessoas reagem de diferentes maneiras, conforme a 

situação em que estejam colocadas, enfatizando assim as diferenças individuais. 

Segundo ele, existem três fatores que determinam em cada indivíduo a motivação 

para produzir : a) os objetivos individuais (expectativas), ou seja, a força do desejo de 

atingir objetivos; b) A relação que o indivíduo percebe entre a produtividade e o 

alcance dos seus objetivos individuais; c) capacidade de o indivíduo influenciar seu 

próprio nível de produtividade, à medida que acredita poder influenciá-lo 

(recompensas).  

Referida  teoria valoriza  as características individuais do trabalhador e suas 

ações  se associam aos motivos, ou seja, é o motivo que  o leva à ação, assim e 

sempre será preciso ser  desenvolvido meios para melhorar a eficiência e a eficácia 

nas empresas porque é preciso mudar a percepção das pessoas no ambiente de 

trabalho.   

Em linhas gerais, faz  uma relação entre desempenho e a recompensa, 

defendendo, por exemplo, que um trabalhador se sentirá motivado em alcançar 

determinado objetivo quando o seu desempenho estiver relacionado ao recebimento 

de recompensas que atenderão as suas necessidades (apud, VERGARA, 2009).             

Após estudadas as mais comentadas teorias sobre a motivação, resta agora 

adentrar no estudo específico do ambiente de trabalho.  

03. Meio ambiente motivador e responsabilidade social empresarial 

Rodolfo de Camargo Mancuso (2002, p. 59) conceitua meio ambiente de 

trabalho, como sendo o “habitat” loboral que envolve e condiciona, direta e 

indiretamente o local onde o trabalhador obtém os meios para prover o quanto 

necessário para a sua sobrevivência, desenvolvimento, em equilíbrio com o 

ecossistema.  As organizações empresariais  precisam se preparar cada vez mais 

para enfrentar a concorrência globalizada e cumprir as novas necessidades do 

mercado.  



Para tanto, não basta somente a implantação de novos parques industriais e 

investimento na qualidade dos equipamentos e produtos. De acordo com Chiavenato 

(2000), a maioria das empresas concorre em igualdade de condições com outras no 

aspecto da qualidade de equipamentos e do produto final. O  grande diferencial que 

contribui para que uma empresa se distinga de outra no mundo globalizado é  fazer 

com  que seus funcionários “vistam a camisa da organização” e estejam engajados no 

alcance das metas, através de um processo motivador dentro de um ambiente sadio 

do trabalho.  

Por essa razão é que foi afirmado no tópico passado que a questão 

motivacional não está sendo estudada com o objetivo de adicionar valor social ao 

ambiente de trabalho. Na verdade, o fator ambiente de trabalho está ligado 

diretamente à questão lucratividade empresarial  e é nesse aspecto que o 

investimento em um meio ambiente de trabalho torna-se custo empresarial, que irá 

variar de acordo com as leis de mercado.  

As estratégias comerciais e de relação de recursos humanos arcaicas  não 

produzem mais efeito frente um sistema produtivo e financeiro globalizado e com forte 

aceleração tecnológica.  O melhor computador ficará no estoque se o vendedor da 

empresa não estiver desempenhando o melhor de sí no sentido de vender o produto. 

O mesmo princípio vale para todos os setores da organização.   

Ainda de acordo com Chiavenato (2000), a organização precisa investir no 

potencial do seu trabalhador para poder acompanhar seu crescimento organizacional, 

desenvolvendo uma boa política de gestão de pessoal que proporcione motivação, 

possibilidade de inovação e criação, disponibilizando treinamentos, momentos de 

interação entre equipes de trabalho. Por essa razão,  a responsabilidade social fica  

vinculada diretamente a questões humanitárias.  O exemplo é o selo “amigo da 

criança” concedido a empresas que não utilizam mão de obra infantil.  Outro exemplo 

é o ISO 14000 que é a certificação de empresas que se empenham nas questões 

ambientais, atuando tanto na conservação do verde, como na adoção de medidas 

visando a utilização racional da matéria prima.  

As empresas buscam com esse procedimento melhorar sua imagem com o 

público em geral, visando o aumento na captação de clientes e  nos seus resultados 

nas vendas e a obtenção de vantagens tributárias. Ter uma imagem de “amigo da 

criança ou amigo da natureza” é bom para os negócios, vez que não pode ser 

esquecido que o objetivo número um da empresa é o lucro.  



A  responsabilidade social até aqui apresentada não está equivocada, porém 

incompleta, vez que o conceito responsabilidade social deve alcançar outros objetivos. 

A responsabilidade social empresarial deve também  englobar a satisfação das 

condições de trabalho, na garantia de um ambiente social plenamente sadio 

representado através da  valorização dos trabalhadores. O “retrato” aparente de um 

meio ambiente de trabalho sadio não pode servir como roupagem mercadológica. 

 Lierge Luppi,(2007), leciona que a responsabilidade social deve ser entendida 

como o compromisso que uma empesa possui com o desenvolvimento, bem-estar e 

melhoramento da qualidade de vida dos seus empregados.  Oded Grajew (2001), 

afirmou que é de responsabilidade da empresa a interação com seus funcionários, 

fornecedores, clientes, concorrentes,  acionistas, meio ambiente e comunidade 

Ou seja, a empresa deve praticar ações de interação voltadas ao bem-estar e 

melhoria de vida em geral, voltando-se a todos os  que estão envolvidos com suas 

atividades, ainda que não esteja obrigada legalmente a fazê-lo. Para Bullara (2003), 

ser uma empresa socialmente responsável não significa somente dar vida a um 

projeto educativo ou realizar algumas ações de melhoria na prática dos negócios. 

Emborra essas práticas não deixem de ser positivas, não se constituem em práticas 

de responsabilidade social. A empresa precisa desenvolver internamente pessoas que 

sejam socialmente responsáveis, tornando-se uma política empresarial, ou seja, uma 

das razões da própria existência da empresa.  

Trata-se de  um processo que tem início dentro da empresa, junto aos seus 

empregados, na criação de um ambiente equilibrado, com igualdade de oportunidades 

e com gerenciamento de pessoas, tratando-se não apenas da satisfação das 

necessidades materiais, tais como mobiliário, equipamentos, instalações, mas também 

da parte psíquica dos colaboradores, mediante condições sadias no desenvolvimento 

das atividades. 

04. Meio ambiente agressivo e propostas para melhoria 

O ambiente saudável e ou sustentável gera a motivação e o bom andamento 

da realização profissional, fazendo com que o tempo transcorra de forma leve, cujos 

resultados ficam latentes, por exemplo, na menor incidência de afastamentos por 

doenças, na geração da autoestima e criatividade.   

Porém, o ambiente agressivo causa exatamente o oposto, gerando um clima 

desfavorável na empresa, com tensões, competições ilimitadas, falta de socialização 

dentre outros resultados.  



Dependendo da teoria a ser aplicada, pode ser afirmado que cada trabalhador  

reage de forma diferente  diante das agressões a que está submetido. “Alguns se 

tornam acomodados ou passam a se “esconder” dentro da organização empresarial, 

não produzem e, por uma questão de sobrevivência, suportam a situações  em face da 

necessidade da manutenção do emprego, pagando um preço alto na desconstrução 

da saúde física e ou psicológica (FONSECA, 2007, p.38). 

O ambiente do trabalho agressivo gera graves consequências não só para o 

empregado agredido como também para a organização empresarial, causando 

reflexos diretos  na sociedade. Melo (2001, p. 103) afirma que a sociedade, por meio 

de recolhimento dos impostos, paga pelos danos produzidos no ambiente hostil de 

trabalho em face dos atendimentos ao agredido no campo dos serviços públicos de 

reabilitação social ou concessões de benefícios da previdência social ou, em casos 

extremos, pensão por morte aos dependentes.  

A atuação do Ministério Público do Trabalho  tem se mostrado um importante 

veículo de prevenção e combate ao às agressões que são produzidas no meio 

ambiente do trabalho. Cartilhas elaboradas e distribuídas debatem os mais variados 

resultados produzidos pelo meio ambiente e ainda por meio de sua ouvidoria,  onde 

recebe denúncias relativas ao assédio moral no ambiente de trabalho de todo o Brasil. 

Outro exemplo de instrumento de regulação e busca do equilíbrio no ambiente laboral 

são os Termos de Ajuste de Conduta, que acabam por prescreverem comportamentos 

empresariais visando a melhoria do ambiente, que em não sendo cumpridos acabam 

por resultar em sanções pecuniárias principalmente. 

As entidades sindicais se constituem também em instrumento importante, que 

através das convenções e ou acordos coletivos de trabalho tornou-se possível impor 

penalidades adicionadas às existentes nas normas jurídicas, como também 

procedimentos de apuração e a maior transparência de práticas agressivas.  

Alguns municípios  estão se adiantando quanto à questão do combate 

específico ao assédio moral em seus quadros funcionais, entre eles, como exemplo, 

Lei  Municipal nº 1.163, de 24 de abril de 2000 do município de Iracemápolis, SP e Lei 

Municipal  nº 13.288, de 10 de janeiro de 2002 do Município de São Paulo-SP, que de 

forma pioneira atentaram para os desequilíbrios havidos no serviço público, tornando-

se iniciativas prósperas no sentido de promover o meio ambiente laboral equilibrado 

no serviço público. 

 Cabe a citação  da adoção de novas técnicas de administração que impliquem 

em facilidade de comunicação, socialização dos trabalhadores no ambiente laboral, 



participação efetiva dos trabalhadores na administração empresarial, incentivo às 

práticas de relacionamento, avaliação permanente dos riscos existentes na empresa, 

não apenas se detendo aos aspectos físicos como também no viés imaterial, e,  

criação de fóruns de discussões dentro da empresa. 

 

05. Conclusão 

Concluiu-se que as variadas teorias que estudam o elemento motivacional 

aplicado ao trabalho tiveram como objetivo principal o aumento da produção da 

organização empresarial, traduzindo os investimentos nesse sentido em custo 

empresarial, que acabam variando de acordo com a demanda do mercado. 

Logicamente que ainda que direcionado para referido objetivo, a melhoria do ambiente 

de trabalho produzirá outros resultados que estarão voltados diretamente para o 

trabalhador. Contudo, a crítica aqui apresentada é no sentido de compreender o 

investimento em meio ambiente de trabalho como algo que faz parte permanente da 

política empresarial.  

Outra questão diz respeito ao equilíbrio que deverá existir entre a parte física 

do meio ambiente e a parte aqui chamada de imaterial, muito embora as normas de 

ordem pública que compõe o aparado regulador do ambiente de trabalho no Brasil se 

prendam principalmente à parte física, deixando para as chamadas tratativas (termo 

de ajuste de conduta, acordos ou convenções coletivas de trabalho) a regulação da 

parte imaterial. 

Várias propostas estão sendo apresentadas no sentido de humanizar o meio 

ambiente de trabalho, valendo citar a criação de fóruns de discussão nas empresas, 

com o propósito de tornar transparentes as ações que compõe o meio ambiente 

laboral. A motivação no ambiente de trabalho constitui em importante e imprescindível 

elemento para a formação de um meio ambiente laboral sustentável. 
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