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A MOTIVAÇÃO no TRABALHO
INDIVÍDUO

Auto-estima

Need achievement
locus de controlo (interno)

Valores

Congruência de interesses (indivíduo – organização)

Atitudes em relação ao trabalho

Sucesso escolar

A MOTIVAÇÃO no TRABALHO
MEIO

Campo de trabalho 

Regulamentos e regras da organização

(local de trabalho + instrumentos a manusear)

Clima 
Organizacional

Cultura 
Organizacional

...
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A MOTIVAÇÃO no TRABALHO
POSTO DE TRABALHO

Características da tarefa

Nível de responsabilidades

Tipo de Liderança

Reconhecimento

Variedade

Identidade da tarefa

Signif. da tarefa

Autonomia

Feedback

TEORIAS DA MOTIVAÇÃO

TEORIAS CLÁSSICAS VS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS

(Rosa, 1982)
TEORIAS CLÁSSICAS VS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS

(Rosa, 1982)

PARADIGMAS E MODELOS DA MOTIVAÇÃO

(Neves, 1982)
PARADIGMAS E MODELOS DA MOTIVAÇÃO

(Neves, 1982)

TEORIAS DE CONTEÚDO VS TEORIAS DE PROCESSO

(Campbell, Dunnette & Weick)
TEORIAS DE CONTEÚDO VS TEORIAS DE PROCESSO

(Campbell, Dunnette & Weick)

Tipologias para as
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TEORIAS CLÁSSICAS VS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS

(Rosa, 1982)
TEORIAS CLÁSSICAS VS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS

(Rosa, 1982)

TEORIAS CLÁSSICAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS

identificam modelos prescritivos, 
na medida em que procuram ou 
pretendem informar sobre a 
melhor forma de motivar os 
seus colaboradores

são as que se preocupam em 
explicar os fenómenos inerentes 
ao ciclo motivacional, e por isso 
são modelos explicativos

Taylor – os trabalhadores são 
motivados apenas pelo dinheiro

Elton Mayo – homem social –
necessidades sociais

McGregor – teoria X e teoria Y

Teorias da satisfação: 
Maslow e Herzberg

Teorias de Progresso: McClelland, 
VIE de Vroom e Equidade de Adams

Teorias de Reforço: Skinner

TEORIAS CLÁSSICAS VS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS

(Rosa, 1982)
TEORIAS CLÁSSICAS VS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS

(Rosa, 1982)

TEORIAS CONTEMPORÂNEAS
são as que se preocupam em explicar os 

fenómenos inerentes ao ciclo 
motivacional, e por isso são modelos 

explicativos

Teorias da satisfação:
Maslow e Herzberg

Teorias de Progresso: 
McClelland, VIE de Vroom e 

equidade de Adams

Teorias de Reforço:
Skinner

que se debruçam sobre os factores que 
impulsionam e iniciam o comportamento 
motivado

Incluem-se aqui todas as teorias que dizem 
respeito não só aos factores que despertam 
os comportamentos, mas também ao 
progresso, à direcção e à escolha de 
padrões de comportamento

incluem-se aqui as teorias que dizem respeito 
aos factores que podem aumentar a 
possibilidade de repetição do comportamento 
desejável e diminuir a probabilidade de 
repetição de comportamentos indesejáveis.
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PARADIGMAS E MODELOS DA MOTIVAÇÃO (Neves, 1982)PARADIGMAS E MODELOS DA MOTIVAÇÃO (Neves, 1982)

Paradigma das necessidades,  motivos 
e valores

Paradigma da auto-regulação

Modelo das características da função

Autores há que consideram que as teorias 
contemporâneas se classificam em função do 

paradigma ou modelo que constitui as suas bases:

PARADIGMAS E MODELOS DA MOTIVAÇÃO (Neves, 1982)PARADIGMAS E MODELOS DA MOTIVAÇÃO (Neves, 1982)

Paradigma das necessidades,  motivos e valores

Este paradigma coloca ênfase nas 
necessidades, motivos e valores que são 

determinantes para o comportamento 
humano. Assim, o enfoque é colocado na 
motivação intrínseca e nas características 

pessoais dos indivíduos.

Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow

Teoria das necessidades de McClelland
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PARADIGMAS E MODELOS DA MOTIVAÇÃO (Neves, 1982)PARADIGMAS E MODELOS DA MOTIVAÇÃO (Neves, 1982)

Paradigma da auto-regulação

A ênfase deste paradigma é colocada nos 
determinantes e nas consequências do processo de 

mudança de comportamentos. as teorias 
enquadradas neste paradigma são modelos 

dinâmicos que têm origem em teorias cognitivas e 
que pretendem explicar os comportamentos 

individuais e as estratégias de decisão de escolha

Teoria do Goal Setting de Locke

Teoria de Atkinson (need achievement)

PARADIGMAS E MODELOS DA MOTIVAÇÃO (Neves, 1982)PARADIGMAS E MODELOS DA MOTIVAÇÃO (Neves, 1982)

O modelo das características da função

As teorias inseridas neste modelo, situam-se numa 
perspectiva de satisfação e têm implícita a finalidade 

de alteração do sistema sócio-técnico, através do 
enriquecimento das funções. 

Estas teorias baseiam-se no princípio de que a 
motivação pode ser aumentada através da mudança 

da estrutura e da natureza das funções.
Teoria bifactorial de Herzberg

Modelo das características da função de Hackman e 
Oldham
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TEORIAS DE CONTEÚDO VS TEORIAS DE PROCESSO

(Campbell, Dunnette & Weick)
TEORIAS DE CONTEÚDO VS TEORIAS DE PROCESSO

(Campbell, Dunnette & Weick)

Teorias de conteúdoTeorias de conteúdo Teorias de processoTeorias de processo

Abordagem com uma visão 
normativa do homem: princípios 

universais

Preocupam-se em 
compreender a motivação e as 

diferenças individuais

Preocupam-se com os 
conteúdos das motivações

Preocupam-se em saber como 
funciona a motivação

Conceito chave: 
Necessidades

Conceitos chave: valência, 
instrumentalidade, 

expectancia, equidade
Todos os homens têm as mesmas necessidades
E todos os homens têm as necessidades 
hierarquizadas de igual modo

TEORIAS DE CONTEÚDO VS TEORIAS DE PROCESSO

(Campbell, Dunnette & Weick)
TEORIAS DE CONTEÚDO VS TEORIAS DE PROCESSO

(Campbell, Dunnette & Weick)

Teorias de conteúdoTeorias de conteúdo Teorias de processoTeorias de processo

Maslow

Herzberg

McClelland

Vroom

Atkinson

Skinner
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TEORIAS DE CONTEÚDO VS TEORIAS DE PROCESSO

(Campbell, Dunnette & Weick)
TEORIAS DE CONTEÚDO VS TEORIAS DE PROCESSO

(Campbell, Dunnette & Weick)

Maslow

Herzberg

McClelland

Vroom

Atkinson

Skinner

Teoria dos 2 factores de Herzberg
Factores higiénicosFactores higiFactores higiéénicosnicos

Qualidade da supervisão

Ordenado

Políticas da empresa

Condições físicas do trabalho

Relação com os outros

Segurança no trabalho

Factores motivacionaisFactores Factores motivacionaismotivacionais

Oportunidades de promoção

Oportunidades de 
crescimento pessoal

Reconhecimento

Responsabilidade

Realização

Quando ausentes: Quando presentes:

Geram insatisfação Geram satisfação
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Teoria dos 2 factores de Herzberg

Quando 
presentes

Quando 
ausentes

Teoria das necessidades de realização de McClelland

Necessidades de realização

Necessidades de afiliação

Necessidades de poder

Need for affiliation

Need for power

Para indivíduos com 
elevadas necessidades de 
realização o dinheiro não 
é um forte motivador.

Need for achievement
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Teoria das necessidades de realização de McClelland

Necessidades de realização

McClelland define necessidade de realização como uma tendência para 
comportamentos directamente orientado para objectivos e padrões de 
excelência.

Um forte desejo de assumir responsabilidades pessoais 
no desempenho de uma tarefa ou na solução de um 
problema.

Tendência para fixar objectivos moderadamente difíceis 
de alcançar e riscos calculados, como moderada 
probabilidade de sucesso.

Um desejo forte de obter feedback regular do 
desempenho.

Um indivíduo

Com

Elevada nAch:

Teoria das necessidades de realização de McClelland

Necessidades de afiliação

Relaciona-se com o desejo de interacção social e pode ser definida 
como um padrão de comportamento caracterizado pelo desejo de 
manter relações amigáveis e calorosas com os outros indivíduos.

Um forte desejo de aprovação e de confiança dos 
outros.

Tendência para agir em conformidade com os desejo, as 
normas e os valores dos outros, quando pressionados 
por pessoas cuja amizade valorizavam.

Um interesse genuíno e sincero pelos sentimentos dos 
outros.

Um indivíduo

Com

Elevada nAff:
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Teoria das necessidades de realização de McClelland

Necessidades de poder

É o grande motor das acções humanas, caracteriza-se pela procura 
de controlar o ambiente, influenciar pessoas e mudar situações

Uma preocupação forte de influenciar e orientar outras 
pessoas.

O desejo de controlar os outros.

A tendência para estabelecer relações de líder-liderado.
Um indivíduo

Com

Elevada nPow:

existe uma panóplia considerável de teorias da 
motivação assentes no conceito de necessidades
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Como mensurar a 
motivação no trabalho

EscalasEscalas
Entrevistas

Análise de 

incidentes 

críticos Desempenhos


