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RESUMO 

O comportamento das equipes dentro das empresas é fundamental para o desenvolvimento 
de qualquer organização, o funcionário produz melhor quando se encontra em um ambiente de 
trabalho agradável. A motivação tem sido um desafio nas organizações. 

Motivação é um impulso para as pessoas agir, para chegar aos seus objetivos. A motivação 
envolve o estado emocional, biológico e social, essa ação é responsável por iniciar, conduzir e 
conservar comportamento relacionado para cumprir os objetivos. 

Esse artigo tem o objetivo de mostrar que os benefícios é um fator motivacional muito 
importante. 

Pois os benefícios suprindo as necessidades dos colaboradores tanto físico como mental, os 
colaboradores vão estar com suas necessidades atendidas. Sendo assim, as organizações terão 
muitas vantagens e sucesso nas empresas. 

 

Palavras-chave: Colaborado. Motivação. Benefícios. 

 

ABSTRACT 

The behavior of the teams within the company is essential for the development of any organization, 
the employee produces better when you are in a pleasant working environment. Motivation has been a 
challenge in organizations. 

Motivation is an impulse for people to act, to reach their goals. Motivation involves the emotional, 
biological and social state, this action is responsible for initiating, conducting and preserve related 
behavior to meet the objectives. 

This article aims to show the benefits is an important motivational factor. 

For the benefits of meeting the needs of both physical and mental employees, employees will be with 
their needs met. Thus, organizations will have many advantages and success in business. 
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 INTRODUÇÃO  

Este artigo é importante para compreender, o quanto é interessante manter os 

colaboradores motivados e que os benefícios é um fator motivacional.  

Muito tem discutido a importância dos benefícios para a motivação dos 

colaboradores na empresa. 

O benefício é uma remuneração indireta que oferece aos funcionários uma 

base para satisfazer suas necessidades. As organizações precisa oferecer aos seus 

funcionários uma qualidade de vida melhor para manter a qualidade dos negócios. A 

importância dos benefícios tanto legais como espontâneos, para a produtividade dos 

empregados. 

É importante para empresa ter um plano de benefício espontâneo, pois a 

satisfação, comprometimento e envolvimento dos colaboradores com a organização 

é maior, gerando mais produtividade. 

Com a pesquisa foi detectados vários outros tipos de benefícios espontâneos 

que as organizações podem estar disponibilizando para os trabalhadores 

O plano de benefícios tem muitas vantagens a mais importante é ter um 

quadro de funcionários envolvidos com a empresa, atrai e mantêm bons talentos, 

motivação e qualidade de vida para os cooperantes. 

Esta pesquisa aponta a importância dos benefícios para motivar os 

funcionários e a razão para que a empresa possa implantar o plano de benéficos na 

organização e mostrar que o funcionário motivado passa de simples trabalhador 

assalariado a ser colaborador que luta por objetivo comum com a empresa, ou seja, 

buscam crescimento organizacional e profissional. 

“O ser humano é a peça fundamental do processo de qualidade de uma 

empresa” (CHIAVENATO, 2008, p. 20). 

Manter a qualidade de vida exige que a pessoa esteja bem no nível físico, 

mental, intelectual e espiritual. 
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1 AS ORGANIZAÇÕES  

Organização é um conjunto de indivíduos que se esforça para alcançar 

objetivos, que uma pessoa não alcançaria. Trabalha em pró daquilo para obter um 

resultado final da organização com sucesso. 

O ser humano não vive isolado, mas sempre em convívio e se relacionando 

com os seus semelhantes. Devido o limite individual, o ser humano é obrigado a 

colaborar um com outro, assim formando organizações para alcançar objetivos que 

o ser individual não alcançaria. (CHIAVENATO, 2008). 

"A organização é um sistema de atividades conscientemente coordenadas de 

duas ou mais pessoas" (CHIAVENATO, 2008, p. 22). 

A colaboração no meio delas é fundamental para existi organização. A 

organização ela somente existe quando, as pessoas tem a facilidade de se 

comunicar, ter uma boa conduta, trabalhar em equipe com um objetivo em comum a 

alcançar. (CHIAVENATO, 2008). 

A dedicação de participar e de contribuir para a organização depende de 

indivíduo para indivíduo. A contribuição de cada colaborador na organização vária 

muito, não só nas diferenças individuais, mas também nas recompensas oferecidas 

pela organização, para complementar as contribuições. (CHIAVENATO, 2008). 

 

2 OS PARTICIPANTES DAS ORGANIZAÇÕES 

As pessoas são de extrema importância para o sucesso de uma organização. 

São elas que gerenciam e comandam a empresa, são eles que executam, controlam 

atividades e processos, são as pessoas também que consomem os produtos de 

uma determinada empresa. 

A organização existe porque tem objetivos que só é atingido por meio de ação 

organizada. Conforme o crescimento das organizações elas criam próprios objetivos 
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que se tornam independentes e mesmo diferente dos objetivos das pessoas que os 

formam. (MINTZBERG, 1995). 

No passado, reconhecia como colaboradores da organização somente seus 

proprietários, administradores, e funcionários, ou seja, somente seus participantes 

internos. (MINTZBERG, 1995). 

Atualmente, idealiza a organização como uma atividade organizada em que 

diversos parceiros se interagem para obter o objetivo. (MINTZBERG, 1995). 

Atualmente compreende a organização como um processo estruturado com 

colaboradores diferentes que participam para alcançar objetivos 

Atual é reconhecido como colaborador da organização o acionista, 

proprietário ou investidor, cliente, consumidor, gerente, funcionário, fornecedor, 

governo, comunidade e sociedade. (MINTZBERG, 1995). 

 

3 A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES  

É importante a motivação na organização, tanto para o desenvolvimento do 

funcionário, porque o colaborador motivado se interessa mais para aprender as 

coisas, quanto para o crescimento da organização, porque quanto mais o funcionário 

aprende mais ele desenvolve e mais produtividade a empresa tem gerando lucro. 

"Motivação é o que faz com que os indivíduos deem o melhor de si, façam o 

possível para conquistar o que almejam". (www.semanaacademica.org.br) 

No inicio da relação de trabalho, os funcionários era como custo para as 

empresas, considerado apenas um membro para trazer lucro para organização. 

(www.administradores.com.br) 

A dificuldade que as empresas têm hoje em relação aos colaboradores á a 

consequência da desvalorização que deu a eles e por isso, os planos de valorização 

das pessoas está sendo implantado como uma alternativa para se adaptarem ás 

novas maneiras das concorrências, sabendo que o diferencial e a inovação estão 

http://(www.semanaacademica.org.br)/
http://www.administradores.com.br)/
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nos colaboradores. A empresa precisa dos indivíduos para dirigir, organizar, fazer 

funcionar e alcançar os objetivos. (www.administradores.com.br) 

"Não existe organização sem pessoas”. (www.administradores.com.br) 

A motivação tem sido entendida como um fator psicológico ou como um 

processo. A motivação faz o indivíduo obter escolhas, induz e faz ir à busca do 

objetivo. (www.administradores.com.br) 

Na atualidade onde a tecnologia está avançando cada vez mais e com as 

constantes mudanças; o mercado de trabalho está mais exigentes e competitivos, a 

concorrência entre as empresas está cada vez maior. 

(www.semanaacademica.org.br) 

E com tudo isso, os colaboradores acaba sendo o diferencial nas 

organizações e lembrando que esses indivíduos são a chave principal para o 

crescimento, desenvolvimento e sucesso das empresas. Com isso tem que 

encontrar formas para atrair profissionais talentosos para empresa, buscar 

funcionários qualificados e competentes para o mercado de trabalho e mantê-los, 

daí que nasce a necessidade da motivação dos colaboradores. 

(www.administradores.com.br) 

Quando o colaborador está motivado, exerce a sua função melhor, se 

empenha e se dedica o máximo, se torna mais comunicativo e interessado nos 

assuntos da empresa. Ao contrário de um funcionário desmotivado que apenas 

cumpri com as obrigações, fica fechado para o mundo e para seus parceiros ao 

redor. A empresa precisa manter seus colaboradores motivados para atingir 

melhores resultados. (www.administradores.com.br) 

 

4 BENEFÍCIOS CEDIDOS AOS COLABORADORES 

Os benefícios são aspectos indiretos da remuneração total dos empregados, 

inclui remuneração fora do trabalho. (MARRAS, 2009)  

http://www.administradores.com.br)/
http://www.administradores.com.br)/
http://www.administradores.com.br)/
http://(www.semanaacademica.org.br)/
http://www.administradores.com.br)/
http://www.administradores.com.br)/
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O benefício surgiu recente e está ligada a evolução do conhecimento da 

responsabilidade social das empresas. O motivo do crescimento do benefício foi os 

seguintes fatores; atitude e perspectiva dos colaboradores quanto aos benefícios, 

requisito do sindicato, concorrência entre as empresas pelos profissionais bons, 

tanto para mantê-los como para atraí-los. (CHIAVENATO, 2008) 

Recentemente o benefício além de ser competitivo no mercado de trabalho é 

também usado para conservar as condições físicas e mentais dos colaboradores. 

(MARRAS, 2009). 

 

4.1 TIPOS DE BENEFÍCIOS 

O plano de benefício é para ajudar o funcionário nas três principais áreas de 

sua vida: 

• Na função do cargo - gratificações, seguro de vida, desconto na empresa 

e etc. 

• Fora do cargo, mas dentro da empresa - área de lazer, refeitório, vestiário, 

biblioteca. 

• Fora da organização, na sociedade - atividade comunitária, recreação, 

clubes, eventos. (www.carmeninacio-rh.blogspot.com.br) 

Segundo dados (MARRAS, 2009), são classificados em benefícios legais e 

espontâneo. Benefícios legais são exigidos pela legislação trabalhista, previdenciária 

ou sindicatos que são: 

•       Vale transporte 

• Férias 

• Abono de férias 

• 13° salário 

• Abono de férias 
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• Folga semanal remunerado 

• Contribuição no INSS 

• Salário família, licença maternidade. 

• Aposentadoria 

• Seguro de acidente de trabalho 

• Auxilio doença. 

Para (CHIAVENATO, 2008) Benefícios espontâneos são oferecidos pela 

organização, não são obrigatórios que são: 

• Gratificação 

• Refeição 

• Empréstimo 

• Assistência médica e odontológica 

• Cesta básica 

• Assistência farmacêutica 

• Bolsa de estudo 

• Clube 

• Área de lazer 

• Horário flexível. 

É importante oferecer os benefícios espontâneos, eles garantem mais a 

detenção dos talentos que precisa na organização. por isso, cada organização tem 

que planejar o seu plano de benefícios para atender as necessidades dos seus 

colaboradores. (www.dianaribeirob.blogspot.com.br). 
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Os projetos de benefícios podem ser classificados em monetários ou não 

monetários. (CHIAVENATO, 2008) 

Benefícios monetários são os benefícios concedidos em dinheiro, através de 

folha de pagamento que são todos aqueles benefícios exigidos perante a lei. 

(MARRAS, 2009) 

Benefícios não monetários são os benefícios oferecidos de forma de serviços 

e vantagens que são todos os benefícios concedidos de forma espontânea pela 

organização. (CHIAVENATO, 2008) 

Diante a pesquisa em (WWW.dianaribeirob.blogspot.com.br), vantagens dos 

benefícios para a organização: 

• Eleva a moral dos funcionários 

• Reduz a rotatividade e o absenteísmo 

• Eleva a lealdade do funcionário para com a organização 

• Aumenta o bem estar do funcionário 

• Facilita o recrutamento e a retenção do pessoal 

• Aumenta a produtividade e diminui o custo unitário do trabalho 

• Demonstra as diretrizes e os propósitos da organização para com os 

funcionários 

• Promove relações públicas com a comunidade 

E vantagens dos benefícios para o funcionário: 

• Oferece assistências disponíveis na solução de problemas pessoais 

• Aumenta a satisfação no trabalho 

• Contribui para o desenvolvimento pessoal e bem estar individual 

• Oferece meios de melhor relacionamento social entre funcionários 

http://www.dianaribeirob.blogspot.com.br/
http://www.dianaribeirob.blogspot.com.br/
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• Melhora as relações do funcionário com a organização 

• Reduz a causa de insatisfação 

 

5 BENEFÍCIOS COMO FATOR MOTIVACIONAL 

A motivação e desmotivação dos colaboradores dependem da organização. 

Os interesses dos colaboradores e da organização são totalmente diferentes, os 

integrantes da empresa quer o reconhecimento do seu trabalho e a organização 

quer produção, qualidade e lucro. (CHIAVENATO, 2008) 

Para que os funcionários tenha o mesmo objetivo que a empresa eles precisa 

está com sua necessidade pessoal e profissional atendida. E o plano de benefícios 

atende essas necessidades. (www.catho.com.br) 

Segundo Chiavenato plano de benefícios satisfaz geralmente a organização e 

os colaboradores. Satisfaz a organização pelo fato, dos benefícios motivarem os 

colaboradores e com os indivíduos motivados a produtividade, qualidade e 

lucratividade da empresa acabam sendo um sucesso, pois o funcionário quer mais 

benéfico e as organizações lucros. 

O que faz com que os colaboradores se sintam desmotivados: 

• Salário inadequado 

• Péssima estrutura para realizar sua função 

• Falha de comunicação dentro da organização 

• Carência no reconhecimento dos superiores 

• Falta de ética 

• Ausência de perspectiva de crescimento profissional 

• Estresse (www.catho.com.br) 



 

10 

 

Pessoas desmotivadas podem prejudicar a empresa na qual atua, o que pode 

trazer perdas. Motivação não é somente através de um bom salário, e sim através 

do reconhecimento da capacidade de atingir o objetivo na empresa e fora. 

(www.faculdadescearenses.edu.br) 

O que faz os colaboradores se sente motivados: 

• Uma estrutura de qualidade para realizar seu serviço 

• Excelente clima de trabalho tanto individual como em equipe 

• Reconhecimento da capacidade de cada um 

• Convênios médicos, odontológicos, clubes 

 

• Lazer (www.faculdadescearenses.edu.br). 

Funcionários motivados cria diferencial competitivo, aumenta a participação 

na empresa e leva a organização ao sucesso. (Chiavenato, 2008) 

“As pessoas diz que a motivação não dura”. “Bem, nem o banho. É por isso 

que ele é recomendado todos os dias”.  (ZIG ZIGLAR) 

 

6 VANTAGENS QUE AS ORGANIZAÇÕES TEM COM OS COLABORADORES 

MOTIVADOS. 

Um bom salário ou benefícios? No passado pensava-se apenas uma boa 

remuneração trazia felicidade e satisfação profissional para os colaboradores, 

Atualmente muitos escolhem qualidade de vida, não adianta ter um ótimo salário se 

o ambiente de trabalho não for agradável e o relacionamento na empresa e a vida 

pessoal não estiverem equilibrados. (www.catho.com.br) 

Motivação é o primeiro passo para o sucesso da empresa. Funcionário 

agradado e que se sentem considerado e reconhecido pelo o que desenvolve, acaba 

sendo parceiros do negocio faz muito mais do que a obrigação. Para que isso 

http://www.faculdadescearenses.edu.br/
http://www.faculdadescearenses.edu.br/
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aconteça à organização tem que se preocupa com o bem estar dos colaboradores e 

oferecer condições favoráveis de trabalhos. (www.catho.com.br) 

Profissionais desmotivados podem comprometer a desempenho, produtividade e os 

resultados apresentados, já que não tem aquele vínculo com a organização e que 

acaba cumprindo apenas com sua obrigação, sem aumentar sua visão ou até 

mesmo se preocupar com o desenvolvimento da empresa. 

(www.catho.com.br) 

Uma empresa que utiliza o benefício como um fator motivacional e 

reconhecimento, consegui ter muito mais dos funcionários, e até supera as 

expectativas.  (www.catho.com.br) 

Uma pessoa altamente motivada trabalha com perseverança a fim de atingir 

metas e desempenho. Com habilidades e entendimento adequado de sua função, 

que será automaticamente produtiva para a organização. (www.webartigos.com.br) 

As pessoas precisa se sentir importante para a empresa, como um fator fundamental 

para o sucesso da empresa. (www.webartigos.com.br) 

Segundo a pesquisa em, (www.webartigos.com.br) esses funcionários motivados 

trás para organização o crescimento da seguinte forma: 

 Não falta ao trabalho 

 É pontual 

 Responsável 

 Qualidade organizacional 

 Um bom atendimento e comunicação  

 Torna-se mais compromissado com a organização  

 Dedica-se para resolver os problemas da empresa 

 Atinge as metas 
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 Desenvolve bem 

 Sucesso no resultado final da organização. 

7 CONCLUSÃO 

Com a pesquisa fico bem claro que a organização ela é composta por 

indivíduos comunicativos, com boa conduta, que se interage com as pessoas. 

A organização tem objetivo e esses objetivos e alcançados de forma 

organizada por estes indivíduos. 

A motivação é muito importante nas empresas. A motivação é uma 

necessidade interna que pode ser incentivada pela gestão de pessoas na empresa. 

O objetivo principal é mostrar que a motivação não é apenas oferecer 

um bom salário para os indivíduos, e sim bons benefícios. Mostrar que os benefícios 

empresariais podem motivar os colaboradores. 

Pois os colaboradores motivados produzem mais, se desenvolve se dedica o 

máximo e se interessa mais pelo os assuntos da empresa. Diferente de um 

funcionário desmotivado que só cumpri com suas obrigações. 

Benefícios são aspectos indiretos da remuneração total dos empregados, que 

também é usado para manter as condições físicas e mentais. 

Benefício não é só alimentação e vale transporte e sim muitos outros, 

benefícios não é apenas de uso pessoal, mais de uso profissional também, dentro 

da organização, estrutura organizacional. 

Uma estrutura organizacional de boa qualidade é investir e ter bons 

profissionais na organização para obter o sucesso pretendido. 

Os benefícios cedidos pela organização segundo a pesquisa realizada é um 

fator motivacional sim. Pois os colaboradores motivados e realizados traz muito mais 

lucro para organização. 
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