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RESUMO

Diversos autores, dentre eles, Bergamini (2003), Gondim e Silva (2004), Pinder (2008), Morim (2001), Pink (2010), Daft (2010), alertam que o 
desempenho humano pode ser influenciado por diversos fatores, sendo a motivação o fator mais importante para atingir o êxito. Fischer (2002) 
acrescenta que, sem a motivação, o resultado e o desempenho humano tendem a ser baixo, criando um ponto de preocupação nas empresas e 
organizações. A motivação pode ser definida como “um conjunto de forças energéticas que se originam tanto dentro como fora do indivíduo, 
para iniciar o comportamento relacionado com o trabalho e determinar sua forma, direção, intensidade e duração” (PINDER, 2008, p. 34). Cada 
vez mais empregados encontra-se desmotivados em organizações públicas e privadas. O objetivo desta pesquisa foi mapear e analisar a recente 
produção científica no Brasil sobre o tema Motivação no Trabalho, na base de dados ANPAD, para entender melhor tal fenômeno. A metodologia 
desta pesquisa teve abordagem qualitativa e a estratégia de pesquisa foi pesquisa documental com análise bibliométrica. Sintetizar os achados 
passados é uma das tarefas mais importantes no avanço do conhecimento em uma particular linha de pesquisa (ZUPIC; CATER, 2014) e isso 
geralmente é feito por meio da bibliometria. A bibliometria é o conjunto de leis e princípios empíricos que contribuem para estabelecer os 
fundamentos teóricos seja elas da ciência de informação, métodos estatísticos, para analisar as informações científicas de uma determinada área 
de estudo (PRITCHARD, 1969). Os resultados na análise dos 24 artigos mapeados apontam a distribuição geográfica irregular das pesquisas e 
predominância de certas estratégias de pesquisa. A primeira consideração apresentada através da análise da bibliometria mostra o possível 
crescimento do estudo sobre motivação no trabalho no Brasil, levando em conta a quantidade de artigos publicados na base de dados da ANPAD 
no ano de 2015 em relação a quantidade publicada nos anos anteriores. Entretanto, apesar do gráfico mostrar a crescente produção, ainda há 
muito pouco material elaborado sobre este assunto no país, formando uma lacuna na pesquisa nacional sobre o tema. Com base nos artigos 
encontrados no estudo bibliométrico, apurou-se que a maior concentração dos estudos sobre o tema foi nos estados de Minas Gerais (8,19%), Rio 
de Janeiro (6,93%) e São Paulo (5,04%). É possível perceber também o baixo número de instituições afiliadas aos estudos sobre a motivação no 
trabalho nas seguintes regiões: Norte, Nordeste, e Centro Oeste. Portanto, é sugerido o estimulo a pesquisa nessas regiões. A grande maioria dos 
artigos tem um enfoque metodológico e quantitativo (69%). Vale ressaltar que o enfoque quantitativo se fundamenta em um esquema dedutivo e 
lógico, formulando questões de pesquisa para testar posteriormente, generalizando os resultados de seus estudos mediante amostras 
representativas. Conclui-se que o tema deve ser mais pesquisado e com diferentes estratégias, bem como os gestores devem conhecer mais do 
tema para aprimorar suas decisões sobre esse importante assunto. Outro dado interessante a concluir é que a maioria dos dados coletados nos 
artigos foi através de questionário (63%), e pelo método da abordagem de investigação intitulada estudo de caso, que teve uma quantidade 
expressiva, com 75% da análise. Em relação à autoria, o sexo feminino levou desvantagem em uma diferença de 47% em relação ao sexo 
masculino, com 53% do total de autores. Essa diferença afirma a análise de Robbins, Judge e Sobral (2010), dizendo que os homens são 
relativamente mais motivados para se superarem no trabalho, enquanto as mulheres se sentem mais motivados a manter um 
relacionamento.Desmotivados, os empregados entregam bem menos, e seus gestores são responsáveis pelas entregas de seus subordinados.
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