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RESUMO 

 

As organizações vêm passando, ao longo do tempo, por um processo 

de mudança em que a competitividade passou a ser cada vez maior, nesse 

ambiente o capital humano passa ser o diferencial. Neste contexto, o líder tem 

um papel fundamental: o de manter suas equipes motivadas para o auto-

desempenho. Embora a motivação seja intrínseca ao ser humano, o líder 

exerce influencia na motivação de sua equipe, uma vez que é o responsável 

pelos objetivos, metas e pelo clima da empresa. O ambiente externo também 

influência a motivação. A motivação é resultante das necessidades de cada 

indivíduo, estas podem ser físicas e psicológicas, onde o que vai predominar é 

a necessidade mais intensa em determinado momento. A liderança é a 

capacidade de inspirar e motivar as pessoas a alcançarem as suas metas e 

ultrapassarem seus limites. É a habilidade de tornar a visão clara e atraente 

para todos, bem como de inspirar confiança. O líder é capaz de influenciar as 

pessoas a atingirem seus próprios objetivos e os da organização, para isso é 

necessário compreender o comportamento humano e o que o motiva, ou seja, 

as suas necessidades para poder facilitar o processo motivacional e aumentar 

a produtividade. 
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METODOLOGIA 

 

Esta monografia visa objetivar a temática “O líder e sua influência no 

sucesso da empresa”. Para atingir o objetivo utilizou-se, como metodologia, a 

pesquisa bibliográfica em livros, artigos, periódicos e internet. O trabalho está 

dividido em três partes, as quais contemplam o referencial teórico. Na primeira 

parte, discorre-se sobre a liderança propriamente dita, conceitos, perfil de líder, 

estilos de liderança e o papel do líder na empresa. Na segunda parte, 

apresentam-se os conceitos de motivação, os tipos e a relação entre a 

liderança e a motivação. Na última parte, vê-se a importância do líder e sua 

influência na motivação da equipe para o sucesso da empresa. Após esse 

desenvolvimento fazem-se as considerações finais. 
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INTRODUÇÃO 

 

As pessoas sentem-se estimuladas com o tópico liderança. Querem 

saber: Como é feito um líder? Empresários de todos os níveis, em todos os 

setores interessam-se por essa questão. Acreditam que a resposta 

proporcionará melhora no desempenho da organização e no sucesso das 

carreiras pessoais; esperam adquirir as habilidades que transformarão um 

chefe "mediano" num verdadeiro líder. 

 Felizmente, a liderança pode ser ensinada e aprendida. A liderança 

parece ser a convocação de habilidades possuídas por uma maioria, mas 

utilizada por uma minoria.  É, porém, algo que pode ser aprendido por qualquer 

pessoa, ensinado a todos, não devendo ser negado a ninguém. 

O que é liderança? Para começar, um líder é alguém que influencia os 

outros a atingir metas. Quanto maior o número de seguidores, tanto maior a 

influência. E quanto mais bem-sucedida a realização de metas importantes, 

tanto mais evidente a liderança. Mas deve-se explorar, além dessa definição 

simples para se captar o estímulo e a perplexidade, que os seguidores 

devotados e estudiosos da liderança sentem quando deparam com um grande 

líder em ação. 

Líderes excepcionais têm visão. Conduzem pessoas e organizações em 

direções que sozinhas não seguiriam. Podem lançar empreendimentos, formar 

culturas organizacionais, ganhar guerras ou mudar o curso dos eventos. São 

estrategistas que agarram oportunidades que outros deixam de perceber, mas 

também são detalhistas apaixonados - atenciosos às pequenas realidades 

fundamentais que podem realizar ou destruir o maior dos planos. 

Também, entender por que as pessoas fazem o que fazem no trabalho, 

não é uma tarefa fácil para o líder. Prever a resposta delas ao mais recente 

programa de produtividade da empresa é mais difícil ainda. Felizmente, existe 
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bastante informação sobre motivação para fornecer ao líder sensato, técnicas 

práticas e eficientes para aumentar o esforço e o desempenho de seu pessoal. 

Um colaborador poderá estar dotado generosamente de todas as 

qualidades necessárias ao desempenho do cargo, ter as ferramentas 

necessárias, ter um bom ambiente de trabalho, mas isto não garantirá, de 

antemão, que ele executará a contento sua tarefa. A misteriosa qualidade que 

o leva a empreender a ação, para executar a tarefa, está diretamente ligado 

aos problemas da motivação humana na empresa. Uma pessoa, altamente 

motivada, trabalhará com afinco para atingir metas de desempenho. Com 

habilidade e entendimento adequados de sua função, essa pessoa será 

altamente produtiva. 

Por Isso o tema motivação é objeto de estudo de muitos pesquisadores, 

pois, ao passar do tempo, percebeu-se a importância individual do funcionário 

na organização. A pessoa passa a fazer parte da empresa, deixando de ser 

apenas uma peça no processo produtivo. Com isso, também evoluiu o papel 

do líder, que deixa de ser o temido “chefe” e passa a ser um facilitador das 

relações de trabalho, tornando-se um Gestor de Pessoas.Não obstante a essa 

realidade, faz-se necessário um estudo da motivação no ângulo contrário ao 

que a maioria dos estudos publicados diz a respeito da motivação: como 

motivar e manter-se motivado? É preciso entender e avaliar a pressão 

existente em cargos de gerência, em relação ao clima organizacional, 

principalmente no que se refere à motivação dos liderados. Para tanto, parte-

se da afirmativa de que o gestor também é um ser humano, que tem 

expectativas, sonhos, problemas, enfim, ele também pode precisar de apoio. 

Devemos voltarmos o pensamento para os aspectos motivacionais do líder, 

que traz sobre si a responsabilidade de cuidar da motivação dos seus 

liderados. Assim, pode-se dizer que um líder que não está motivado, 

dificilmente motivará alguém.Um assunto amplo, por se tratar de seres 

humanos completamente diferentes, mas que possuem, essencialmente, o 

desejo de satisfazer-se, de crescer, de ser respeitado, elogiado, reconhecido. 
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O líder motivado e motivador é fundamental na organização. Seu papel 

é de extrema importância e sua função é estratégica para que os objetivos 

organizacionais sejam atingidos. Assumir um cargo de liderança não é tarefa 

fácil; exige muita competência e muita dedicação, pois as pressões por 

resultados são grandes e, para atingir esse resultado, depende-se das 

pessoas da equipe. A expressão “líder desmotivado” é pouco conhecida, mas 

será mesmo que não existem líderes desmotivados? É claro que existem, mas 

será que se dá a eles a mesma atenção que aos demais colaboradores? Cabe 

a Gestão de Pessoas transpor mais essa barreira organizacional.Liderança é 

uma capacidade que nasce com a pessoa, ou que é desenvolvida por ela, 

dependendo da sua necessidade. É uma habilidade muito procurada pelas 

empresas, porém o que se espera delas é ser praticamente um “super-herói”, o 

que é um erro, não apenas porque super-heróis não existem, mas também 

porque se trata de um ser humano, conduzindo outros seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

LIDERANÇA 
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A liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, 

principalmente nas empresas e em cada um de seus departamentos. Ela é 

igualmente essencial em todas as demais funções da Administração: o 

administrador precisa conhecer a motivação humana e saber conduzir as 

pessoas, isto é, liderar. 

Liderança é a influência interpessoal exercida numa situação e dirigida 

por meio do processo da comunicação humana à consecução de um ou de 

diversos objetivos específicos. A liderança é encarada como um fenômeno 

social e que ocorre exclusivamente em grupos sociais. Deve ser considerada 

em função dos relacionamentos que existem entre as pessoas em uma 

determinada estrutura social, e não pelo exame de uma série de traços 

individuais. 

Há extinção entre o conceito de liderança como uma qualidade pessoal 

(combinação especial de características pessoais que fazem de um indivíduo 

um líder) e de liderança como função (decorrente da distribuição da autoridade 

de tomar decisões dentro de uma empresa): o grau em que um indivíduo 

demonstra qualidade de liderança depende não somente de suas próprias 

características, mas também das características da situações na qual se 

encontra. O comportamento de liderança (que envolve funções como planejar, 

dar informações, avaliar, arbitrar, controlar, recompensar, estimular, punir etc.) 

deve ajudar o grupo a atingir os seus objetivos, ou, em outras palavras, a 

satisfazer suas necessidades. Assim, o indivíduo que possa dar maior 

assistência e orientação ao grupo (escolher ou ajudar o grupo a escolher as 

melhores soluções para seus problemas) para que atinja um estado 

satisfatório, tem maiores possibilidades de ser considerado seu líder. A 

liderança é, pois, uma questão de redução de incerteza do grupo. O 

comportamento pelo qual se consegue essa redução é a escolha. A liderança 

é um processo contínuo de escolha que permite à empresa caminhar em 

direção à sua meta, apesar de todas as perturbações internas e externas. 

Assim a liderança é uma questão de tomada de decisão do grupo. 
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1.1 – Conceitos de liderança 

  

Como um conceito geral e simplificado, podemos dizer que Liderança é 

o processo de conduzir um grupo de pessoas, transformando-o numa equipe 

que gera resultados. É a habilidade de motivar e influenciar os liderados, de 

forma ética e positiva, para que, voluntariamente e com entusiasmo, 

contribuam  para alcançar os objetivos da equipe e da organização. 

São diferentes escolas, vários autores e uma evolução no tempo, às 

vezes, muito marcante. Seguem alguns conceitos de liderança: 

“Liderança é a influência interpessoal, exercida na situação e dirigida 

através do processo de comunicação humana, com vista à obtenção de um ou 

diversos objetivos específicos” 

“Liderança é uma interação entre pessoas na qual uma apresenta 

informação de um tipo e de tal maneira que os outros se tornam convencidos 

de que seus resultados serão melhorados caso se comportem da maneira 

sugerida ou desejada” (Jacobs, 1970, p.232). 

“Liderança é o início e a manutenção da estrutura em termos de 

expectativa e interação” (Stogdill, 1974, p.411). 

“Liderança é o incremento da influência sobre e acima de uma 

submissão mecânica com as diretrizes rotineiras da organização”(Katz & Kahn, 

1978, p. 528). 

“Liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo 

organizado na direção da realização de um objetivo” (Rouch & Behling, 1984 

p.46) 
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Segundo o grande guru da administração, Peter Drucker, "A única 

definição de líder é alguém que possui seguidores. Algumas pessoas são 

pensadoras. Outras, profetas. Os dois papéis são importantes e muito 

necessários. Mas, sem seguidores, não podem existir líderes."   

"O líder eficaz não é alguém amado e admirado. É alguém cujos 

seguidores fazem as coisas certas. Popularidade não é liderança. Resultados 

sim!" 

Já Chiavenato, define liderança como a influência interpessoal exercida 

numa situação e dirigida através do processo da comunicação humana à 

consecução de um ou de diversos objetivos específicos. 

Em meio a tantos conceitos sobre liderança, hoje se faz necessário o 

desenvolvimento destes conceitos. Assim vemos que a liderança é uma 

necessidade em todos os grupos e trata-se de uma relação entre um indivíduo 

e o grupo. Portanto, essa relação só vai existir quando o grupo vê, nesse líder, 

um controlador de meios para satisfazer suas necessidades, e assim segue-o, 

para ter um meio de aumentar as chances de alcançar seus objetivos e 

satisfazer suas necessidades oferecendo competências, ferramentas e 

técnicas para isso.  

 

 

 

1.2 – Características de um líder 

 

Fazendo uma reflexão sobre o perfil de um líder, destacam-se algumas 

habilidades e competências esperadas daquele que assume o papel de 
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conduzir um grupo em determinada tarefa por determinado tempo. É 

importante notar que tais competências são cíclicas e interdependentes, não 

havendo, em sua enumeração, uma gradação. 

 

Para Chiavenato (1994, p.160 a 163), existem algumas características 

que um líder deve ter. As empresas precisam cada vez mais de líderes 

eficazes, o líder trabalha com todos os tipos de pessoas, com isso constrói a 

sua própria equipe. Treina e desenvolve seus liderados, analisa e planeja o 

trabalho de modo eficaz, motiva grupos de trabalho através das próprias 

tarefas, monitora, avalia e reconhece o bom desempenho da sua equipe. 

 

Focalização nos objetivos: o líder deve estar sempre focalizando os 

objetivos a serem alcançados e dirigindo suas energias estrategicamente para 

o alcance deles. O desafio a enfrentar é a busca do comprometimento das 

pessoas e do direcionamento do seu comportamento e ação rumo aos 

objetivos organizacionais. 

 

Orientação para a ação: a focalização nos objetivos e a orientação 

para a ação constituem dois aspectos intrapreneuriais que devem ser 

conjugados com habilidades gerenciais de planejamento, organização, direção 

e controle da ação do grupo. O líder põe a mão na massa, é intensivo no seu 

desempenho e trabalha duro. 

 

Autoconfiança: é um traço característico da personalidade do líder, a 

confiança na sua própria capacidade e habilidade e nas capacidades e 

habilidades do grupo que lidera são as principais fontes de inspiração dos 

subordinados. O líder constrói uma imagem pessoal de forte apelo magnético 

proveniente dessa profunda imersão de confiança em si próprio e na sua 

equipe. 

 

Habilidade no relacionamento humano: o líder deve ter uma 

acentuada habilidade de lidar com pessoas, de conviver com pessoas, de fazer 
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as coisas com e por meio de pessoas. Deve possuir um enorme meio de 

comunicação, saber ouvir, saber falar, saber entrevistar e comunicar, ter 

empatia e simpatia e uma forte dose de calor humano. Apesar de ter esse fácil 

relacionamento com as pessoas o líder usa sua autoridade de maneira 

discreta, mas firme e absoluta. Transfere e delega responsabilidade, mas 

mantém o controle das coisas, assegura a ação e domina o caminho em 

direção aos objetivos a serem alcançados. Apesar disso, sua liderança é muito 

mais educadora do que controladora. 

 

Criatividade e inovação: o líder deve ser criativo e inovador não 

apenas quanto a novos produtos ou serviços, mas principalmente com relação 

a novos equipamentos, tecnologias, políticas e procedimentos, estrutura 

organizacional, cultura, pessoas, contratos, desafios e maneiras de fazer as 

coisas. Daí a sua adaptabilidade, tudo tem que ser feito no ponto certo e na 

hora exata. 

 

Flexibilidade: aceitar mudanças e ajustar-se facilmente requer um 

razoável repertório comportamental do líder e não simplesmente um 

comportamento rígido e padronizado. O líder usa diferentes comportamentos 

para diferentes situações. Escolhe caminhos diferentes para a melhor tática a 

ser seguida, exige adequação de comportamentos a diferentes situações. 

 

Tomada de decisão: decisão é uma escolha entre duas ou mais 

alternativas, para decidir, o líder focaliza o objetivo e a ação necessária para 

alcançá-lo. Verifica as alternativas sobre os cursos de ação a seguir e as 

consequências decorrentes de cada uma das possíveis escolhas. Estabelece 

prioridades e focaliza a tarefa mais importante em primeiro lugar, ao definir 

prioridades, concentra-se em uma tarefa de cada vez e usa racionalmente o 

seu tempo. 

 

Padrões de desempenho: o líder procura alcançar altos padrões de 

desempenho e de avaliação, busca a excelência, a eficiência, a eficácia, a 
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produtividade e a qualidade. Assume responsabilidades, cuida do negócio 

como se fosse propriedade sua e está voltado para a obtenção de resultados. 

Tem um profundo orgulho do seu trabalho e da sua equipe. 

 

Visão do futuro: a visão constitui um ingrediente essencial para a 

liderança eficaz. O termo visão é utilizado para descrever um claro sentido do 

futuro e a compreensão das ações necessárias para alcançá-lo com sucesso. 

Representa o destino que se pretende transformar em realidade. 

 

Essas são algumas das características essenciais que um líder deve 

possuir para ter êxito em sua jornada. 

 

1.3 – O papel do líder 

  

Para Caruso (2007, p.187 a 201), alguns dos principais papéis de um 

líder dentro de uma organização se resumem em: 

 

1) Criar equipes eficientes: as equipes não nascem se formam, um bom 

líder de equipe gera confiança entre os indivíduos. Criar uma equipe eficiente 

talvez seja uma das tarefas mais difíceis e desafiantes que um líder pode 

encontrar. 

 

2) Planejar e decidir com eficácia: é uma das principais tarefas que um 

líder deve desenvolver, é a mais concreta e racional, e a menos propensa a 

exigir um alto grau de inteligência emocional. Planejar é uma atividade lógica, 

mas o planejamento eficaz requer que mantenha aberto muitas variedades de 

informações e dados. 

 

3) Motivar as pessoas: um líder tem que ser motivado, antes de tudo, a 

atender às necessidades das pessoas, para depois abrir espaço para os 

interesses e as habilidades da liderança. Uma das metas do bom líder é fazer 
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a coisa certa para as pessoas, os recursos de um líder são as “pessoas da 

organização”, é o seu capital humano. 

 

4) Comunicar uma visão: a comunicação se baseia na veiculação de 

uma mensagem que você deseja transmitir, e de tal modo que seja ouvida e 

compreendida pelos outros. O conteúdo e tom da mensagem devem refletir o 

modo como o receptor se sente no momento, e tais sentimentos dirigirão sua 

atenção para a mensagem ou a afastarão dela. 

 

5) Promover  a mudança: somos instruídos a acolher a mudança, a 

gerá-la e geri-la, mas o fato é que a mudança é difícil para muita gente. E não 

somente é difícil como pode enfrentar uma resistência intensa e orquestrada 

em muitos ambientes corporativos, então o líder deve mostrar que as 

mudanças podem trazer inovações. 

 

6) Criar relacionamentos interpessoais efetivos: os líderes, 

emocionalmente inteligentes, mostram seu caráter nas interações diárias com 

seus colegas, funcionários e clientes. Lidar com pessoas requer habilidades e 

a disposição de apoiar, bem como de confrontar. Requer comentários positivos 

no caso de um trabalho bem executado, e críticas sinceras para ajudar a outra 

pessoa a perceber e reconhecer um erro. Com isso os líderes são 

indispensáveis, porque tudo gira em torno do relacionamento humano. O líder 

entra para facilitar, estimular, motivar, aperfeiçoar e agilizar o andamento do 

trabalho que a sua equipe vem desenvolvendo. 

 

Os líderes de equipes são administradores de conflitos. Quando surgem 

desavenças eles entram para ajudar no processo do conflito. Os líderes de 

equipes são como treinadores, definem papéis e as expectativas, ensinam, 

apoiam, torcem e fazem o necessário para ajudar os membros a melhorar seu 

desempenho no trabalho. Para isso, criam um ambiente propício ao 

comprometimento e desenvolvimento dos membros da empresa e atendem os 

objetivos propostos, conseguindo produção e qualidade. 
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A motivação da equipe de trabalho relaciona-se diretamente com a 

liderança, tendo em vista que a motivação é importante para o desempenho 

organizacional, a liderança assume um papel vital dentro das organizações 

modernas. 

 

Uma das coisas que se espera de um líder eficaz é que ele seja capaz 

de motivar as pessoas. Sabendo, atualmente, que pessoas motivadas são 

mais produtivas do que pessoas desmotivadas, por isso todo líder precisa 

aprender a criar motivação em sua equipe de trabalho. 

 

A função de liderança talvez seja a principal busca da sociedade hoje 

em dia. E por razões óbvias, o destino de uma família, uma empresa, uma 

comunidade qualquer, esta diretamente associada à capacidade de sua 

liderança. 

 

O líder precisa ter resiliência, autodisciplina, energia, foco, visão, 

responsabilidade, carisma, tolerância ao estresse, poder de síntese, 

capacidade de assumir riscos, conhecimento, capacidade de aprender sempre, 

automotivação, Tolerância, criatividade,  objetividade etc. 

 

A motivação está escondida na liderança; quando uma pessoa é 

contratada, provavelmente ela entra motivada, buscando contribuir e crescer 

com a empresa, tendo expectativas. Mas, na maioria das vezes, as pessoas 

perdem a motivação no trabalho que desempenham. Perdendo a perspectiva 

de um futuro, caem na rotina, não recebem reconhecimento. Junto vem o 

próprio chefe, que no começo, trata o novo funcionário com sorrisos no rosto e 

incentivos. Depois de algum tempo, o funcionário deve executar todas as 

tarefas com urgência, os agradecimentos somem, e não se encontra mais 

nenhuma motivação. 
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Por isso a motivação está completamente ligada à liderança. Existem 

muitos chefes, porém, dos quais faltam  instrumentos e atitudes que os tornem 

líderes, reconhecendo pessoas, valorizando e recompensando pelo trabalho 

executado. 

 

O verdadeiro líder é aquele que passa e conquista a confiança de seu 

subordinado, é o espelho para seu liderado. Hoje em dia, o bem mais precioso 

que as organizações têm são as pessoas porque estamos na era da 

informação, e máquinas são apenas “máquinas”, a tecnologia não age como 

foco principal, a ênfase está nas pessoas, pois já perceberam que elas  dão 

resultados para as organizações. 

 

Quanto ao papel do líder, não existe uma receita certa nem pronta para 

conduzir uma equipe, cada empresa possui sua realidade e uma cultura que 

devem ser respeitadas e geridas de forma consciente. É necessário muito 

cuidado para não confundirmos a liderança com a arte de agradar e de 

demonstrar simpatia às pessoas. Geralmente, em toda liderança, sempre 

existirá tomadas de decisões que podem agradar ou não as pessoas. O 

verdadeiro líder é aquele que sabe o que precisa ser feito e faz. 

 

O líder é servidor de uma causa, de uma obra. Sua missão é organizar e 

entusiasmar um grupo de pessoas para juntos servirem a uma causa maior, ou 

seja, o ambiente ou contexto onde estiver inserido. Dentro da empresa, os 

líderes se destacam porque são exemplos a serem seguidos, apresentam 

sempre idéias inovadoras ou revolucionárias, conquistando aqueles que os 

ouvem. E mesmo que as circunstancias sejam contrárias, o verdadeiro líder 

não se deixa abater, porque é seguro de si e permanece confiante diante da 

situação. Com a observação, fica fácil identificar dentro da organização, quem 

tem espírito de liderança.  

 

1.4 – Estilos de liderança 
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A liderança potente é uma questão de estar consciente do que está 

acontecendo no grupo e agir apropriadamente. Ações específicas são menos 

importantes do que a clareza e a consciência do líder. É por essa razão que 

não existem exercícios ou fórmulas que garantam uma liderança bem-

sucedida. 

Embora não haja consenso entre os estudiosos a respeito da liderança 

eficaz e das múltiplas variáveis que nela intervêm, todos concordam num ponto 

central: sua importância para o desenvolvimento e a sobrevivência das 

empresas produtoras de bens ou serviços, sejam elas públicas ou privadas. 

A história, grande mestra da humanidade, tem demonstrado que a 

utilização abusiva e inadequada do poder contextual através da coerção, 

autoritarismo e distribuição de recompensas manipulativas que oprimem e 

despersonalizam os seres humanos, começa a criar reações individuais e 

coletivas em vários setores da sociedade, particularmente nas organizações. 

O modelo de gerenciamento militar comanda pela autoridade; a 

liderança empresarial precisa obter lealdade, alcançar comprometimento e 

merecer respeito. Só assim poderá exercer atos de influência que integrem os 

indivíduos ao redor de objetivos comuns e ações coletivas. 

 

Liderança, como já foi visto, é um fenômeno relacional, os atos 

influenciam, geram reações nos liderados e essas, por sua vez, estimulam 

respostas nos líderes. O relacionamento entre líder e liderado não se dá, 

entretanto, no vácuo, mas sim numa determinada realidade social que envolve 

situações e contingência das mais variadas.  

Líder e liderados atuam num cenário dinâmico de interações, 

permeadas por intenções e finalidades limitadas em algum tipo de estrutura, 

como é o caso da empresa. Uma das alternativas para a análise da eficácia 

dos estilos de liderança considerados é verificar como os atos de influências 

em termos da energia despendida pelo líder e grau de controle que esse tem 

sobre o liderado, atuam no grau de envolvimento desse último. 
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De acordo com o professor Chiavenato (2005), existem três tipos de 

liderança, que são a liderança autocrática, liberal e democrática e estas 

possuem algumas características: 

Cronograma 

de Trabalho 

Liderança 

Autocrática 

Liderança 

Democrática 

Liderança 

Liberal 

Tomada de 
Decisões 

Apenas o líder 
decide e fixa as 
diretrizes sem 

qualquer 
participação do 

grupo. 

As diretrizes são 
debatidas e 

decididas pelo grupo 
que é estimulado e 
assistido pelo líder. 

Total liberdade 
para a tomada de 
decisões grupais 

ou individuais, 
com participação 
mínima do líder. 

Programação 
dos 

Trabalhos 

O líder determina 
providências pra 
a execução das 
tarefas, uma por 
vez, na medida 

em que são 
necessárias e de 

modo 
imprevisível para 

o grupo 

O próprio grupo 
esboça providências 

e técnicas para 
atingir o alvo com o 

aconselhamento 
técnico do líder. As 

tarefas ganham 
novos contornos com 

os debates. 

A participação do 
líder no debate é 

limitada, 
apresentando 

apenas 
alternativas ao 

grupo, 
esclarecendo que 
poderia fornecer 

informações 
desde que 
solicitada. 

Divisão do 
Trabalho 

O líder determina 
qual a tarefa que 
cada um deverá 
executar e qual 

seu companheiro 
de trabalho. 

A divisão das tarefas 
fica a critério do 

grupo e cada 
membro tem 

liberdade de escolher 
seus próprios 

colegas. 

Tanto a divisão 
das tarefas quanto 

a escolha dos 
colegas ficam por 
conta do grupo. 

Com absoluta falta 
de participação do 

líder. 

Participação 
do Líder 

O líder pessoal e 
dominador nos 
elogios e nas 

críticas ao 
trabalho de cada 

um. 

O líder procura ser 
um membro normal 
do grupo. É objetivo 

e estimula com fatos, 
elogios ou críticas. 

O líder não faz 
nenhuma tentativa 
de avaliar o curso 
das coisas. Faz 

apenas 
comentários 

quando 
perguntado. 
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O líder utiliza esses três estilos de liderança de acordo com cada pessoa 

e situação. Pode mandar cumprir ordens, sugerir a realização de tarefas, como 

também consultar sua equipe antes de tomar qualquer decisão; o líder gosta 

de dividir suas idéias e seus sonhos com seus subordinados. 

 

Liderança centrada na tarefa versus liderança centrada 

nas pessoas. 

 

Para Chiavenato (1994, p.151 a 153), as diferenças entre lideranças: 

A liderança centrada na tarefa: é o tipo de liderança que se preocupa 

somente com a execução e com os resultados da tarefa, se preocupa somente 

com o trabalho fazendo com que as coisas sejam realizadas de acordo com os 

recursos disponíveis e os métodos preestabelecidos. 

Liderança centrada nas pessoas: se preocupa com o aspecto humano 

de seus subordinados, gosta de manter sua equipe por dentro dos 

acontecimentos da empresa, quer que eles participem. Importa-se mais com 

as pessoas do que com o trabalho. 

A liderança na tarefa traz mais insatisfação da parte dos subordinados, 

uma maior rotatividade de funcionários, desperdício porque quanto mais 

funcionários saírem, mais dinheiro terá que investir em novos funcionários, 

com treinamentos, etc. Já a liderança na pessoa traz melhores resultados para 

dentro da empresa, pois aumenta a produtividade e a eficiência na realização 

de tarefas. 

 

Ênfase na produção versus ênfase nas pessoas 

 

Ênfase na produção: é com o que todo gerente se preocupa, se 

preocupa muito mais com os resultados, tanto com os seus quanto de seus 

colaboradores, muito mais com os lucros do que com as pessoas. 

Ênfase nas pessoas: se preocupa mais com seus colaboradores, como 

eles estão e sabem que, através da satisfação dos colaboradores, vem a 
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satisfação com seu trabalho, junto com isso melhores resultados dentro da 

empresa. Cabe a cada gerente ver qual estilo se encaixa melhor com o seu 

modo de liderar. Lembrando que líderes não atingem metas sozinhos, 

precisam de seus colaboradores, para concretizar suas metas. 

 

Liderança Carismática, Transformacional e Transacional 

 

Liderança carismática: é associada ao carisma que o líder possui, 

passa confiança para seus subordinados. A equipe apresenta uma aceitação 

muito grande com esse tipo de líder, aceitam tarefas por livre e espontânea 

vontade para ajudar, se envolve completamente com a tarefa que lhe for 

passada mostrando um alto nível de desempenho e acreditam, cada vez mais, 

em seu potencial. 

Liderança transformacional: tanto líderes quanto liderados elevam a 

motivação de ambos os lados, esse tipo de liderança aumenta o envolvimento, 

despertando fortes emoções e mudanças para ambos, mostrando o melhor de 

cada. 

Liderança transacional: o líder guia seus seguidores na direção das 

metas, esclarecendo o papel de cada um, como se portar diante de novas 

tarefas, enfocando o que a empresa deseja e o principal como ajudá-lo a 

cumprir essas exigências. 

Com as mudanças que o mundo das empresas vêm apresentando os 

líderes, também, tiveram que se adaptar a essas transformações, deixando de 

ser controlador e passando a ser facilitador. Conseguindo atender tanto as 

necessidades da organização, suas necessidades e de seus liderados, 

conseguindo aceitação de seu grupo através de motivação, mobilização, 

informação e a principal - comunicação, desenvolvendo juntos as soluções de 

conflitos que podem vir a aparecer. 

 

Segundo Arellano e Limongi-França (2002, p.268), “Líder só se mantém 

líder enquanto estiver atendendo às necessidades de seus liderados e dos 

grupos relacionados com o processo de influência em que está inserido”. A 
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maior habilidade que um líder pode ter é de tirar o maior proveito de seus 

pontos fortes e seu estilo, junto com sua equipe e a situação que enfrenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MOTIVAÇÃO 

 

O termo motivação é usado para designar um problema do indivíduo 

isolado, para compreender a sua motivação no trabalho e a necessidade de 

conhecer as causa e formas de ação e direção da motivação. Os indivíduos 

possuem valores, opiniões e expectativas em relação ao mundo que os rodeia, 

possuindo representações internalizadas do seu ambiente. 

A motivação se refere ao comportamento que é causado por 

necessidades dentro do indivíduo e que é dirigido em direção aos objetivos que 
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podem satisfazer essas necessidades. Assim o homem passou a ser 

considerado um animal dotado de necessidades, que se alternam ou se 

sucedem conjunta ou isoladamente. Satisfeita uma necessidade, surge outra 

em seu lugar e, assim por diante, infinitamente. 

 

2.1 – Conceitos e teorias 

 

O dicionário diz que motivação é "um conjunto de fatores psicológicos 

(conscientes ou inconscientes), de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os 

quais agem entre si e determinam a conduta de um indivíduo". 

 

Os psicólogos acham que motivação é uma concentração de energia, 

estimulada por desejos ou necessidades próprias ao ser humano, que gera 

tensão ou motivo para uma ação.   

 

           O ser humano nasce com o impulso de crescimento e desenvolvimento 

físico, emocional e intelectual. Logo na primeira infância, a criança impõe sua 

vontade e para isso utiliza as armas de que dispõe: choro, birra, gracinhas e 

mesmo uma boa conversa. Com o passar dos anos, nos tornamos seres mais 

elaborados e outros fatores nos "empurram" para que executemos as ações 

que satisfaçam nossa ânsia de crescimento. Esses fatores se traduzem em 

vontades de atingir metas. 

 

            É o que acontece com o jovem que se aplica no vestibular para 

conseguir o diploma da profissão com a qual sonha; ou o que ocorre  quando 

inicia no primeiro emprego no qual pretende ganhar dinheiro para realizar 

muitas coisas; ou o que passa o casal que resolve ter filhos; ou ainda o que 

acontece com o profissional que quer subir na carreira. As vontades geram 

motivos que levam à ação: a motivação. 

 

 Muitos cientistas e especialistas no comportamento humano 

pesquisaram sobre a motivação. Um desses estudiosos é muito conhecido por 
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ter desenvolvido a teoria que diz ser a motivação um estado de ânimo que tem 

como objetivo a satisfação das necessidades humanas. Em 1943, Abraham H. 

Maslow, professor de Psicologia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 

classificou essas necessidades em fisiológicas, de segurança, sociais, de auto-

estima e de auto-realização. 

 

            Segundo Maslow, o ser humano persegue a satisfação dos seus 

desejos e motiva-se para atendê-los. Quando suas necessidades não são 

satisfeitas, geram tensão. Na tentativa de diminuir essa tensão, o indivíduo 

ganha força motivadora para buscar realização das necessidades. 

 

            Outros pesquisadores estudaram o assunto e alguns discordaram de 

Maslow, como Frederick Herzberg, professor da Universidade de Chicago, que 

dizia, em 1969, que a motivação é influenciada por fatores que levam à 

satisfação e fatores que levam à insatisfação. Segundo Herzberg, a motivação 

depende do atendimento de ambos. 

 

            Como é possível perceber, faz tempo que a motivação do ser humano 

é tema de estudos e pesquisas. Muitos outros cientistas procuraram, e ainda 

procuram entender o mecanismo desse sentimento tão importante para o 

desenvolvimento, na tentativa de promover o equilíbrio e o bem-estar das 

pessoas. 

 

2.2 – Tipos de motivação 

 

 O indivíduo precisa suprir suas necessidades para motivar-se e alcançar 

seus objetivos. Não é só o dinheiro que motiva o trabalhador, há também 

outras necessidades que cada um tem. Os fatores de satisfação que envolve 

sentimentos de realização, de crescimento profissional e de reconhecimento 

que se podem experimentar num trabalho desafiante e pleno. Esses fatores 

têm um efeito positivo sobre a satisfação no trabalho, muitas vezes, resultando 

um aumento da capacidade total de produção da pessoa. 
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Fatores Motivadores 

Ø Realização  

Ø Trabalho Desafiante  

Ø Reconhecimento do Desempenho  

Ø Maior Responsabilidade  

Ø Crescimento e Desenvolvimento  

As pessoas são levadas à ação também para cumprir determinadas 

tarefas através de motivos. Existem fatores que dão estímulo para essa 

pessoa realizar as tarefas. São os meios de motivação que são diversificados. 

Motivação Externa 

Muitas pessoas realizam determinadas tarefas por serem "obrigadas", 

ou seja, são impostas determinações para que essa pessoa cumpra uma meta. 

Esse tipo de motivação não é adequado, não haverá um empenho total nas 

tarefas, ao contrário, isso vai gerar um desinteresse ainda maior, prejudicando 

assim a realização da tarefa. 

Pressão Social 

Muitas pessoas, por conviver em sociedade, são motivadas por 

pressões que esse meio social determina. A pessoa cumpre as atividades 

porque outras pessoas também o fazem. Ela não age por si, mas sim, para 

acompanharem e cumprirem as ações ou perspectivas de outras pessoas. 

Esse tipo de motivação também não é totalmente "rentável". A pessoa toma a 

iniciativa motivadora, mas não é por si própria. Senão assim, não há um 

contentamento pessoal. 

Automotivação 

Ocasionalmente, são encontradas pessoas que agem por iniciativa 

própria. Fazem tudo por que elas querem. Em muitos casos, a pessoa 
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automotivada mora onde quer morar, do modo como prefere, e age em função 

de objetivos que escolheu, como bons para ela. A automotivação se resume na 

convicção que a pessoa tem de que deseja os frutos do sucesso e os deseja 

tão ardentemente que está disposta a lutar por eles. 

As Motivações para o Trabalho 

O estudo da motivação tem-se feito aplicar a todos os ramos da 

atividade humana e é, em especial, no campo organizacional que muitos 

pesquisadores têm dedicado o melhor de seus esforços no sentido de 

poderem caracterizar objetivos motivacionais no trabalho. Com isso, tem-se 

procurado descobrir por que o homem trabalha. 

Principais motivos humanos; classificados sob os objetivos gerais de 

sobrevivência e segurança, satisfação e estimulação 

 

 SOBREVIVÊNCIA E 
SEGURANÇA (MOTIVOS DE 

DEFICIÊNCIA) 

SATISFAÇÃO E 
ESTIMULAÇÃO (MOTIVOS DE 

EXCESSO) 

 

Referentes 
ao corpo 

Evitar fome, sede, falta de 
oxigênio, excesso de calor e 
frio, fadiga, músculos 
supertensos, doenças e 
outros estados 
desagradáveis ao corpo. 

Obter experiências sensoriais 
agradáveis de gostos, cheiros, 
sons, etc.; prazer sexual, 
conforme físico: exercício dos 
músculos, movimentos rítmicos 
do corpo, etc... 

 

Referente 
às relações 

com o 
ambiente 

Evitar objetos perigosos, 
feios, chocantes e 
desagradáveis; buscar 
objetos necessários para a 
segurança e sobrevivência 
futuras; manter um ambiente 
estável, claro e seguro, etc... 

Obter posses agradáveis; 
construir e inventar objetos; 
compreender o ambiente; 
resolver problemas; jogar; 
buscar novidades e mudanças 
ambientais, etc. 

 

Referentes 
às relações 
com outras 

pessoas 

Evitar conflitos e hostilidade 
interpessoal; manter 
participação, prestígio, status 
nos grupos; obter cuidado 
dos outros; conformar-se aos 
valores e padrões do grupo; 

Conseguir amor, identificação 
positiva com as pessoas e 
grupos; ter prazer na companhia 
de outras pessoas; auxiliar a 
compreender os outros; ser 
independente 
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conseguir poder e domínio 
sobre os outros, etc. 

 

 

Referentes 
ao EU 

 

Evitar sentimentos de 
inferioridade e fracasso na 
comparação com outros ou 
com o EU ideal; evitar perda 
de identidade; evitar 
sentimentos de vergonha, 
gula, medo, angústia, 
tristeza, etc. 

Obter sentimentos de auto-
respeito e autoconfiança; 
exprimir-se; ter sentido de 
realização; sentir-se desafiado; 
estabelecer valores morais e 
outros; descobrir lugar 
significativo do EU no universo. 

 

A partir dos dados acima foram criadas teorias sobre a motivação no 

trabalho. Uma das teorias que teve maior importância foi à criada por Abraham 

Maslow que propôs um tipo de classificação ou hierarquia dos motivos 

humanos. Em primeira instância, coloca as necessidades corporais ou 

filosóficas seguidas dos incentivos sociais que, uma vez satisfeitos, precedem 

a uma última classe de incentivos, que denomina de incentivos de ego, 

caracterizados pelo domínio do conhecimento, isto é, abrangem necessidades 

verdadeiramente psicológicas, ou, mais explicitamente, de auto-realização. 

A idéia de hierarquizar os motivos humanos foi, sem dúvida, a solução 

inovadora para que se pudesse compreender melhor o comportamento 

humano na sua variedade, não só relacionando esse motivo a um único 

indivíduo, como também estudando-os em pessoas diferentes. Ao hierarquizá-

los, pode-se compreender que tipo de objetivo está sendo perseguido pelo 

indivíduo em dado momento, isto é, que necessidades energizam o seu 

comportamento. 

É necessário, portanto, frisar que um mesmo indivíduo ora persegue 

objetivos que atendem a uma necessidade, ora buscam satisfazer outras. Tudo 

depende da sua carência naquele momento. Complementarmente, deve-se 

entender que duas pessoas não perseguem necessariamente o mesmo 

objetivo no mesmo momento. Portanto, o importante, ao se procurar  

diagnosticar determinado tipo de comportamento motivacional, em dado 

momento, deve –se procurar que necessidades estão em jogo, isso explica 
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muito como e porque o indivíduo age. Mais objetivamente, uma mãe não deve 

pretender que seus filhos tenham necessidades idênticas, um professor não 

pode concluir que seus alunos tenham para com sua disciplina e seus métodos 

didáticos os mesmos interesses. Um chefe de seção não pode pensar que 

seus subordinados esperem do serviço iguais tipos de recompensa. O 

problema das diferenças individuais assume importância preponderante 

quando falamos de motivação. 

Há que se considerar, portanto, dentro desse clima, que existe, como se 

fosse possível assim dizer, uma caminhada do indivíduo em situação de 

trabalho que vai desde o atendimento de necessidades mais elementares até o 

atingimento de plena maturidade motivacional que seria a sua auto-realização. 

Essa busca do menos para o mais é parte implícita à natureza humana e, se 

as condições organizacionais assim o ajudarem, ela passará naturalmente. 

Com essa visão deixa-se de pensar que o indivíduo persiga um único 

objetivo durante toda sua vida, o que quer dizer ampliar de alguma forma o 

horizonte de compreensão do comportamento humano. Outro aspecto 

interessante é aquele que deixa subjacente a idéia de que o processo 

motivacional permite um renovar constante da direção comportamental de 

cada um, ou seja, a pessoa amadurece, se desenvolve e busca 

constantemente a sua própria realização. 

A complexidade da motivação nas organizações, originou vários tipos de 

teorias que podem atender "parcialmente" o problema da motivação em um 

determinado espaço de tempo, pois com as constantes mudanças que 

ocorrem no dia a dia, as necessidades também vão se alternando. Portanto é 

impossível fazer um diagnóstico a longo prazo. 

Está claro que as condições de vida moderna dão a essas 

necessidades, relativamente fracas, uma limitada possibilidade de adquirirem 

expressão. A frustração que a maioria das pessoas sofrem com relação às 

necessidades de nível inferior determina uma dispersão de energia na luta 
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para satisfazer aquelas necessidades, enquanto as de auto-realização 

permanecem adormecidas. 

Apesar de tudo o que foi dito antes, todas as teorias provaram que ao 

favorecer a realização pessoal demonstrando reconhecimento pelo valor 

profissional, oferecendo oportunidades de promoção, dando responsabilidade 

a cada um, tornando agradável o próprio trabalho e possibilitando o 

crescimento do indivíduo, as organizações podem atingir maiores níveis 

motivacionais de seus empregados. 

 

2.3 – Relação liderança/motivação 

 

O fator de relacionamento da empresa com o funcionário e do 

funcionário com a empresa é de extrema importância para o tem motivação, 

sendo que dentro desse fator à atuação do líder influi decididamente na 

motivação dos funcionários. 

Dentre os tipos de liderança, os que mais influenciam para motivação 

dos funcionários são: liderança autocrática e liderança democrática. 

Liderança autocrática: esse tipo de liderança é a que menos motiva, 

pois é impositiva, que implica dizer com clareza o que fazer, como onde e 

quando fazê-lo. O líder traça um plano, determina as diretrizes e o funcionário 

apenas executa ordens. Não participa. É uma comunicação de mão única. Há 

pouco apoio emocional. Neste tipo de liderança, não existe preocupação ou 

interesse pelas pessoas e sua necessidades. O líder concentra-se apenas nas 

necessidades da organização (desempenho elevado). As pessoas são 

consideradas como "input" ou instrumento a mais, uma coisa, um objeto para 

conseguir os objetivos da empresa. Nesta liderança perde ambos, a empresa e 

os funcionários, a motivação é inexistente. De qualquer modo algumas 

empresas ainda utilizam esse tipo de liderança almejando uma produtividade 

maior, o que não acontece na prática. 
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Liderança democrática: nesse tipo de liderança o líder continua a 

dirigir e supervisionar atentamente a realização da tarefa, mas também dá 

apoio sócio-emocional: solicita e pede sugestões. Envolve as pessoas em 

discussões de trabalho (participação), reconhece e elogia (carícias 

psicológicas), ouve as pessoas, proporciona respeito, amizade e calor humano, 

elogiam as boas idéias e induz a arriscar, etc. 

Ou seja, esse tipo de liderança que não é o mais usado, mas é o mais 

recomendado certamente é o que mais motiva, mas ainda está longe do ideal 

esperado não pelos empregados, mas pelos próprios administradores, pois 

com o nível de motivação ideal o crescimento em todos os setores da empresa 

podendo ser utilizado inclusive como estratégia de marketing, já que a imagem 

da empresa é vista com outros olhos por todo o mercado. Se tratando de 

qualidade do serviço e dos empregados, em uma empresa que há motivação, 

poderá ser feita uma seleção já que haverá excedente de mão de obra. 

Concluindo que o tipo de liderança influi decididamente na motivação dos 

empregados. 

Autoridade e Liberdade 

Os seres humanos trabalham para satisfazer suas necessidades, mas 

nem todas as pessoas conseguem alcançar seus objetivos, tornando-se 

insatisfeitas. 

A empresa também precisa satisfazer suas necessidades, produzindo 

bens e serviços através da força de trabalho dos funcionários e com este um 

equivalente valor econômico. 

Todavia, as pessoas não trabalham apenas para ganhar salário, e sim 

para realizar-se profissionalmente, ou seja, satisfazer suas perspectivas em si. 

Os trabalhadores estão em busca de motivações profissionais como: a 

aprendizagem em novos serviços, fazendo com que os funcionários consigam 

adquirir mais conhecimentos, novos interesses com o novo objeto de trabalho; 

o método de trabalho, onde as organizações (empresas que são 
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agrupamentos de pessoas que se unem afim de atingir determinados 

objetivos), seguindo uma forma padronizada de agir, produzindo um 

comportamento social e desempenhando seus papéis nas organizações, pois 

sem normas e padrões seria impossível evitar o caos e a desordem. Para que 

não haja desordem é necessário um controle sobre os funcionários, ou seja, 

autoridade, que é o direito de dar ordens e fazê-las cumprir por meio de 

recompensas e punições. Há três formas de autoridade: 

Ø Autoridade Tradicional: só fundamentada através de tradições, onde 

as pessoas aceitam e por isso obedecem;  

Ø Autoridade Carismática: a autoridade e o poder se dão devido às 

características pessoais carismáticas do líder, não tendo nenhum poder 

formal.  

Ø Autoridade Burocrática: se fundamenta nas leis e normas escritas, 

orientando a vida da empresa como, por exemplo, os funcionários 

aceitam as ordens dos superiores assim como estão determinadas nas 

leis e normas da empresa.  

A melhor forma de autoridade é a democrática, porque todos podem definir 

sua opinião, gerando contentamento e satisfação. Há vários fatores que 

contribuem para a satisfação no trabalho como os fatores higiênicos que 

referem-se às condições que rodeiam as pessoas, englobando as condições 

físicas e ambientais do trabalho, o salário, benefícios sociais, o clima das 

relações entre a direção e empregados, reconhecimento, responsabilidade, 

promoção, segurança, tudo isso faz com que a empresa atinja alto índice de 

produtividade, conseguindo obter um lucro maior, pois consegue satisfazer as 

necessidades e objetivos dos funcionários da empresa. Uma organização 

humana, ou seja, uma empresa tem a necessidade de ser direcionada por 

alguém (diretor) para influir nas atividades dos grupos para atingir as metas da 

empresa, mas a autoridade deve estar relacionada com a liberdade. Isso 

significa que todos os indivíduos que fazem parte deste grupo devem seguir as 
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normas e os padrões da empresa, isso é uma espécie de "polícia invisível", 

onde cada indivíduo sabe qual é o seu limite, portanto ele se autopolicia. 

A liberdade, no aspecto que comentamos, ajuda no desenvolvimento do 

pessoal, animando os empregados a trabalharem para seu próprio 

autodesenvolvimento, melhorando seu desempenho e desenvolvendo seu 

potencial futuro, estabelecendo o plano de aperfeiçoamento individual; na 

comunicação, melhorando e aumentando a comunicação entre os diretores e 

seus colaboradores, facilitando o diálogo entre o chefe e o empregado e a 

compreensão dos interesses e objetivos do pessoal, identificando os 

problemas que afetam o rendimento de toda a equipe; no reconhecimento, 

cumprindo a obrigação moral de dar a conhecer aos empregados a avaliação 

de seu desempenho, parabenizando e premiando os que tiveram uma atuação 

com mérito e alertando os que a tiveram insatisfatória; no planejamento, faz 

com que o desenvolvimento e aplicações de novos métodos, complementem 

os regulamentos feitos pela diretoria; na delegação da autoridade, delegando a 

seus subordinados a autoridade adequada para que eles possam cumprir suas 

responsabilidades e seus objetivos nos devidos limites com respeito aos 

assuntos, cuja competência de decisão convenha estar centralizada na sua 

posição. 

Devemos ressaltar também que a autoridade está correlacionada com a 

liberdade e que sempre deve estar presente no trabalho em equipe, porque as 

pessoas quando trabalham em grupos, unem a capacidade intelectual de cada 

uma, atuando de maneira responsável, participativa e cooperativa, a fim de 

afirmar suas próprias idéias com criatividade, solucionando os problemas que 

afetam a produção de bens e os serviços da empresa. 
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CAPÍTULO III 

O líder e sua influência no sucesso da empresa 

Hoje sabemos que o líder tem um papel fundamental no sucesso ou 

fracasso de uma organização. Vemos pessoas atingir o limite de sua 

capacidade e sucesso, quando estamos diante de um líder capaz de levar o 

colaborador a lugares a que ele nunca iria sozinho. 

Nos dias atuais, com a alta competitividade do mercado e seu 

desenvolvimento frenético, surgem nas empresas novos valores, como a busca 

da auto-estima, responsabilidade individual e o incentivo pelo desenvolvimento 

e crescimento dos seus colaboradores, valores estes que funcionam como 

ponto estratégico de destaque para as organizações no mercado de trabalho. 

Conseqüentemente torna-se real o interesse das empresas em apreciar seus 

recursos humanos e o clima de trabalho. O ser humano é peça chave e 

fundamental para o desenvolvimento de projetos e corporações, cada individuo 

possui características, pensamentos e comportamentos singulares. Assim, é 

preciso conhecer e saber como lidar com cada individualidade reconhecendo o 

ambiente de diversidade que está em constante transformação.   
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Nos últimos 20 anos, a liderança é parte e resultado das grandes 

mudanças na prática do gerenciamento. O trabalho em equipe é visto como o 

desenvolvimento com e através de pessoas, visando atingir metas e superar 

resultados. A liderança e o trabalho em equipe buscam envolver a 

complexidade do comportamento humano no contexto organizacional. 

O relacionamento dos colaboradores do ambiente de trabalho é um fator 

indispensável, pois são estes que constituem e fazem as organizações e é 

devido a isso que líderes estão trabalhando de forma a melhorar a integração 

entre seus profissionais. 

Este ambiente profissional está se tornando  um local onde se preza a 

educação e aprendizagem contínua, assim levando as empresas a um 

contínuo desenvolvimento pretendido. 

Ser líder é diferente de ser administrador, gerente ou chefe, esta função 

envolve diversas outras questões indispensáveis para a atribuição esperada. 

Questões que envolvem virtudes, como ética, entusiasmo, autoconfiança, 

sensibilidade, motivação e principalmente conhecimento, que possibilita  

conduzir sua equipe extraindo o melhor de cada um, trabalhando no 

colaborador a autonomia para as tarefas. Um líder deve ainda possuir 

argumentações persuasivas, compartilhar responsabilidades, sabendo 

incentivar pessoas. 

O principal objetivo da liderança e do trabalho em equipe é trazer a 

conscientização de que juntos é possível tornar a empresa sempre melhor, 

pois o que mantém uma organização no mundo competitivo é o capital humano 

que esta possui. Também inclui-se aqui a busca pela tentativa de conhecer 

melhor o profissional, além de suas competências técnicas, e neste sentido 

incentivar e oferecer o aperfeiçoamento de seus conhecimentos. 

Contudo, a chave do sucesso e competência das empresas está na 

complexidade do comportamento humano, pois tecnologia, patrimônio e 

informações podem ser adquiridos, já uma equipe integrada, competente e 
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motivada só existe após um certo período de tempo e depende muito da 

liderança que nela atua.  

Segundo CEO Jim Collins, a escolha de uma grande equipe é 

fundamental para o desenvolvimento de uma empresa. "Aqueles que 

constroem grandes corporações pensam primeiro em "quem" serão os 

parceiros ideais, para depois pensar em que e como irão trabalhar", afirmou. E 

acrescentou uma metáfora: "Independente de que montanha será escalada, e 

de que forma, é necessário saber qual será o parceiro ideal para que a 

escalada seja bem sucedida". 

Além disso, o consultor afirmou que a peça chave para esse 

desenvolvimento são as características do líder. "Não se trata apenas de 

capacidade de liderança, como muitos afirmam. Toda empresa tem um líder e 

nem toda empresa torna-se uma grande corporação. É preciso que exista um 

grande líder". 

Segundo ele, uma das principais características dos diretores bem 

sucedidos é a humildade. "Pode parecer estranho, mas os maiores líderes que 

conheço acreditam sempre que podem fazer mais pelo sucesso da empresa 

da qual fazem parte, reconhecem que a boa sorte foi imprescindível para o seu 

progresso profissional, e estão abertos para o aprendizado". Coragem para 

encarar desafios e ser um agente de mudança também são características 

importantes. 

Outro aspecto essencial para o desenvolvimento de uma empresa, 

segundo Collins, é a manutenção da essência e dos valores da corporação, 

assim como a clareza desses valores entre toda a equipe profissional. No 

entanto, os líderes devem também estimular o progresso da empresa. "Parece 

um paradoxo, mas não é. O que o líder deve estimular é o desenvolvimento 

conectado aos objetivos da corporação", disse. 

Para que se consiga alcançar um bom desempenho nas organizações 

existem dois fatores que são de fundamental importância que é uma bem 
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definida cultura organizacional e, em segundo lugar, que esta seja muito bem 

disseminada. 

Para chegarmos a isso é preciso que se tenha presente que, em uma 

empresa, o bom desempenho depende de líder comprometido com a cultura e 

com os objetivos desta empresa, sabendo compartilhar com seus 

colaboradores os valores desta organização, além de saber despertar em cada 

um de seus funcionários o orgulho pelo trabalho que desempenha seja qual for 

sua função. Internamente, entretanto, inúmeras empresas não têm bem 

alinhados estes aspectos. 

Conciliar os valores dos funcionários com os da companhia é 

fundamental para que se consiga atingir esse bom desempenho que a maioria 

busca e para isso é preciso alinhar uma boa liderança com visão, objetivos e 

estratégias além de ser capaz de fazer com que as pessoas se engajem em 

seus projetos. 

Uma comunicação clara e adequada também é de grande importância 

para que se consiga dos funcionários um empenho diferenciado e um 

resultado sustentável. A estratégia precisa ser posta de maneira muito clara e 

isso se consegue com um líder que tenha discurso coerente e acima de tudo 

clareza nos objetivos 

Portanto um dos fatores fundamentais para a obtenção de resultados 

em qualquer empresa é a liderança, que é um desenvolvimento contínuo para 

o resto da vida. 

“A liderança é o que há de mais importante em uma organização, sem 

ela nada acontece, porque não adianta método e conhecimento técnico se não 

houver a liderança para fazer acontecer.” (Falconi, 2009. Pg13) 
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CONCLUSÃO 
 

 

A Liderança e a Motivação são dois aspectos essenciais no alcance do 

sucesso das organizações. Uma Liderança eficaz condiciona e é determinante 

para motivar. A Motivação é uma das grandes forças impulsionadoras do 

comportamento humano, e é ela que determina os níveis de desempenho 

pessoal e profissional. Na organização, está diretamente ligada com a 

produtividade e valor atribuído interna e externamente. É necessário que a 

empresa esteja em um processo de organização interna satisfatória, onde os 

setores e as pessoas possuam apoio e recursos para executarem seus 

trabalhos de forma harmônica. Portanto, o clima organizacional deve ser 

favorável e merece atenção constante.  
 

O líder motivado e motivador é fundamental na organização. Seu papel 

é de extrema importância e sua função é estratégica para que os objetivos 

organizacionais sejam atingidos. Assumir um cargo de liderança, não é tarefa 

fácil, exige muita competência e muita dedicação, pois as pressões por 

resultados são grandes. Para atingir esse resultado depende-se das pessoas 

da equipe. Liderança é uma capacidade que nasce com a pessoa, ou que é 

desenvolvida por ela, dependendo da sua necessidade, é uma habilidade 

muito procurada pelas empresas, porém, o que se espera delas, é ser 
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praticamente um “super-herói”, o que é um erro, não apenas porque super-

heróis não existem, mas também porque se trata de um ser humano, 

conduzindo outros seres humanos. 

 

Pode-se dizer que o comportamento motivacional referente a temática 

desenvolvida no presente trabalho  nem sempre é estável, já que se usa a 

motivação externa sempre que necessário, pagando em forma de 

remuneração e prêmios para manter os funcionários motivados e, nem 

sempre, recorre a ações de significação do trabalho para sua equipe, como 

reconhecimento do trabalho realizado, elogios, valorização pessoal, fazendo 

com que o colaborador trabalhe apenas com o intuito de receber o benefício. 

 

A organização precisa perceber que funcionário motivado e produtivo é 

aquele que ocupa uma função capaz de explorar e estimular seus 

conhecimentos e habilidades, bem como lhe fornecer reconhecimento. 

Conclui-se, então, que o papel do líder vai além de ser manter motivado, é ter 

estratégias motivacionais eficazes para manter seus colaboradores motivados 

e manter em alta a produtividade da organização. 
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