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RESUMO

Estudos apontam que a principal vantagem competitiva das empresas decorre principalmente das pessoas que nelas trabalham, daí  a preocupação em analisar os fatores

motivacionais de funcionários em propriedades rurais, já que eles interferem de maneira consciente ou inconsciente no desempenho de cada indivíduo. Segundo a teoria de

Maslow, a motivação nasce da busca da satisfação das necessidades fisiológicas, segurança, sociais, auto-estima e auto-realização, sendo esta mesma ordem, a estabelecida

quanto a sua hierarquia. Como realizar a gestão diante de tantas particularidades dos sistemas produtivos, como atividades nos 365 dias do ano, localização do meio rural,

trabalho ao ar livre, trabalho independente de condições climáticas, entre outros? Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o atendimento das necessidades humanas segundo a

teoria motivacional de Maslow, em propriedades rurais.Os dados para a pesquisa são coletados por meio de visitas realizadas a propriedades rurais e com a utilização de  dois 

questionários, sendo um direcionado aos produtores, e outro para os funcionários. Os questionários contemplam perguntas relacionadas às necessidades conforme a Teoria de

Maslow, de forma direta ou indireta, dependeno do tema. De  acordo com as entrevistas realizadas, percebe-se que há uma dificuldade para que alguns produtores respondam ao

questionário, por receio de que  os dados   fornecidos por eles, possam de alguma forma prejudicá-los. Outra dificuldade encontrada, foi o fato de que em algumas entrevistas,  o

produtor queria estar presente no momento em que  o funcionário estava sendo entrevistado, o que de certa forma poderia prejudicar na confiabilidade das respostas, mas isso 

foi evitado. Até o momento, observa-se que um desalinhamento entre as percepções do produtor e do funcionário quanto aos aspectos motivacionais, reforçando a importância e

necessidade da pesquisa, como ferramenta para nortear ações de gestão de pessoas nas propriedades rura
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