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RESUMO 

 

Nesse presente trabalho, destacam-se aspectos relacionados ao tema liderança, 

desde os seus primeiros estudos até as propostas mais modernas, em um ambiente 

de mudanças. Para tanto, procurou-se junto à literatura especializada, os autores 

mais ressaltantes e suas contribuições, referentes ao assunto. Encontrou-se uma 

ampla bibliografia, e um grande espaço é dedicado à sua discussão. Com 

embasamento nas teorias de liderança, reuniram-se as características dos líderes e 

suas competências gerenciais permitindo o levantamento da primeira relação das 

categorias de liderança. Assim, pode-se entender que o desenvolvimento das 

categorias que compõem o líder apontando que o mesmo necessita passar primeiro 

por uma procura individual de autoconhecimento que leve a um questionamento 

profundo do sentido da vida de cada pessoa, visando desta forma criar subsídios 

que venham a motivar seus colaboradores. 

 

Palavras Chaves: Competência Gerencial, líder e Motivação. 
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ABSTRACT 

 

In this paper, we highlight aspects related to leadership, from his early work to the 

latest proposals in a changing environment. To this end, it was with the literature, the 

authors mention is more your contributions on the topic. They found an extensive 

bibliography, and a large space is devoted to discussion. With grounded in theories 

of leadership, met the characteristics of leaders esuas management skills allowing 

the lifting of the first list of categories of leadership. Thus, one can understand that 

the development of categories that make up the leading aontando that it needs to 

pass for a first individual pursuit of self-knowledge that leads to a profound 

questioning of the meaning of life of each person, thus aiming to create subsidies 

that will motivate their employees. 

 

Keywords: Competence Management, a leader and Motivation 
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1-  INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios o homem busca o aprimorar, consecutivamente de suas 

habilidades e conhecimentos com o propósito de satisfazer suas mais variadas 

pretensões. Entretanto o que demorava muito tempo para ser desenvolvido tende a 

ser feito mais ligeiramente nos dias atuais em função da grande quantidade de 

recursos disponíveis.  

A aceleração com que as coisas fluem no mundo atual não significa, apesar 

disso, que o homem tenha descoberto todas as respostas para as suas indagações e 

todas as soluções para os seus problemas. Nesta definição, as empresas procuraram 

procedimentos que possibilitem formas satisfatórias de lidar com as dificuldades 

eventuais e o cotidiano, através das variáveis pertinentes, com a finalidade de obter 

um aumento efetivo de seus empreendimentos. 

Considera-se relacionado, que algumas categorias, mesmo que de difícil 

determinação e avaliação, sejam objeto de análise. As de caráter psicológico 

contribuem para identificar fatores da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar dos 

sujeitos de difícil acessibilidade.  

Enquanto outras referências palpáveis e dimensíveis já se encontram 

cientificamente conhecidos e, por isso, passíveis de compreensão e intervenção, os 

fatores psicológicos são enigmáticos, pois imbricam determinantes sociais, 

organizacionais e estruturais de personalidade que os definem, fazendo efeito sobre a 

subjetividade humana e na forma como esta conduz suas relações no cotidiano. 

Certamente, existem muitas óticas e conseqüentemente, teorias sobre 

motivação, no entanto, é preciso que se levem em conta fatores interdependentes que 

influem diretamente no entendimento do que sejam necessidades e motivação. Em 

outras palavras, fatores como o modelo estrutural da organização, estilo de 

gerenciamento, cultura e clima organizacional, são alguns dos fatores que devem ser 

considerados à luz das teorias e da sua apropriação quando da análise da 

problemática da motivação. 
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1.1 Preâmbulo 

 

Na perspectiva organizacional de base mecanicista, onde a atenção está 

voltada para produção e não para os indivíduos, a questão da motivação é vista como 

um problema a ser superado pela busca de respostas que apontem o que deve e o 

quanto um trabalhador pode receber pelo trabalho que executa, entendendo que 

assim, o indivíduo sentir-se-á satisfeito e motivado para a produzir. Desta forma, o 

modelo mecanicista vê o dinheiro como o principal motivador da produção de um 

indivíduo no trabalho, a ponto de caracterizar o dinheiro como motivador universal. 

Porém, esta abordagem, ao longo do desenvolvimento das organizações, tem 

perdido a referência enquanto centro da questão motivação, pois outros elementos 

foram surgindo como importantes indicativos motivacionais. 

 

1.2 Objetivos 

 

O Objetivo da pesquisa em Liderança e Motivação é fortalecer o fato de que os 

profissionais devem estar motivados para ter um melhor rendimento profissional aliado 

ao bem estar pessoal. 

Objetivos específicos 

 Demonstrar se um funcionário ou um Líder motivado consegue 

desenvolver melhor o seu trabalho e ter uma vida social saudável. 

 Pesquisar técnicas que possam ser praticadas praticar no meio 

profissional e pessoal 

 Este trabalho monográfico se apoiará em referencias bibliográficas de 

conceituados autores dentro da área de gestão organizacional, fatores motivacionais e 

liderança. 

Dentre os autores destaca-se MARRAS, que em sua obra aborda que 

Liderança é a concretização de metas por meios da direção de colaboradores. A 

pessoa que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades 

específicas é líder. Um grande líder tem essa capacidade dia após dia, ano após ano, 

numa grande variedade de situações 

Estilo de liderança é a maneira como o líder se relaciona com os integrantes da 

equipe, seja em interações grupais ou pessoais. O estilo pode ser autocrático, 
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democrático ou liberal, dependendo de o líder centralizar ou compartilhar a autoridade 

com seus liderados. 

 

1.3 Relevância 

 

Justifico minha pesquisa, pois tenho como objetivos destacar os aspectos 

relacionados ao tema liderança, desde os seus primeiros estudos até as propostas 

mais modernas, em um ambiente de mudanças. Com embasamento nas teorias de 

liderança, reuniram-se as características dos líderes, permitindo o levantamento da 

primeira relação das categorias de liderança. Assim, pude entender que o 

desenvolvimento das categorias que compõem o líder necessita passar primeiro por 

uma procura individual de autoconhecimento que leve a um questionamento profundo 

do sentido da vida de cada pessoa. Diante disso por fim compreendi que na gestão de 

projetos a liderança possui uma forte influência nos resultados, pois na era do 

conhecimento se torna cada vez mais relevante uma liderança alinhada aos objetivos 

da empresa e a seus liderados  

 

1.4 Trabalhos correlatos 

 

Como base principal desta monografia será utilizada a obra de BERGAMINI e 

CODA, que sintetizam o assunto em uma citação “A única coisa que se pode fazer 

para manter as pessoas motivadas é conhecer suas necessidades e oferecer fatores 

de satisfação de tais obrigações. O desconhecimento desse aspecto irá fazer com que 

paradoxalmente se consiga desmotivar as pessoas. Assim sendo, a grande 

preocupação não reside em adotar estratégias que motivem as pessoas, mas 

especialmente criar um ambiente de trabalho no qual o trabalhador mantenha o tônus 

motivacional que tinha em seu primeiro dia de trabalho” 

ROBBINS  no que tange a satisfação será relevante para o estudo, pois aponta 

em sua obra que Satisfação é a atitude geral de uma pessoa em analogia ao seu 

trabalho. A estimativa de um funcionário de quão satisfeito ou insatisfeito ele está com 

seu trabalho é uma soma complexa de diversos de elementos do seu trabalho. 

Possui duas abordagens para se calcular o contentamento no trabalho: 
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• classificação global única: incide em meramente perguntar ao empregado 

“quanto você está contente com o seu trabalho?”, numa escala de respostas (como 

exemplo, 5 = bem satisfeito, 0 = bem insatisfeito).  

• soma de pontuação: uma sofisticação do procedimento anterior identifica 

elementos- chave (natureza do trabalho, remuneração, relacionamento com a chefia, 

etc.), analisando-os individualmente conforme uma escala padronizada. 

O autor KOTTER, John P.O Fator Liderança será de suma importância quanto 

à liderança o autor relata em sua obra já que  Kotter, perito em liderança da Escola de 

Administração de Empresas de Harvard, tem a sua definição para a diferença entre 

gerenciamento e liderança. No modo como utiliza essas palavras, gerenciamento se 

refere aos meios pelos quais empresas complexas são mantidas ordenadas, não-

caóticas e produtivas. Liderança, ao contrário, refere-se a lidar com eficácia com as 

mudanças causadas pela competitividade e volatilidade dos tempos atuais.  

Nas palavras de Kotter, “a motivação e a inspiração energizam as pessoas, 

mas não as empurrando na direção certa, como se fossem mecanismos de controle, e 

sim satisfazendo necessidades humanas básicas de realização, transmitindo a elas a 

sensação de ser parte integrante, um sentimento de controle sobre a própria vida e a 

capacidade de corresponder aos seus ideais. 

Apontou-se as obras acima como destaque, embora serão utilizadas diversas 

outras obras conforme apontado nas referências abaixo. 

Após o levantamento bibliográfico, realizado para compor o referencial teórico 

desta dissertação, partiu-se para a investigação científica propriamente dita. E dentre 

as várias tipologias de pesquisa – as quais, segundo Vergara (2000), possui 

basicamente dois critérios de classificação: as tipologias classificadas de acordo com 

suas finalidades e, outro, quanto aos seus meios de investigação, entendeu-se como 

melhor opção para este trabalho a utilização, quanto aos fins, o tipo exploratório, e 

quanto aos meios, à pesquisa bibliográfica, o método desta pesquisa foi o método 

qualitativo. 
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1.5 Estrutura do trabalho 

 

O Trabalho será estruturado em 3 capítulos: 

Primeiramente far-se-á a Introdução do trabalho aonde será delimitado o tema, 

justificado, levantado o problema de pesquisa, assim como os objetivos e hipóteses e 

metodologia.  

Capítulo 1- Discorre embasado no referencial teórico, o clima e cultura 

organizacional e sua influência na qualidade de vida dos colaboradores a liderança.  

Capítulo 2- Conceito, tipos de liderança, o trabalho do líder, a importância da 

liderança de equipes de trabalho 

Capítulo 3- Discorrerá sobre motivação, o processo motivacional, estilos de 

comportamento motivacional, liderança e motivação, apontara ainda a necessidade de 

mudanças dos lideres conservadores, pois o Mercado pede Novas Estratégias. 

Por fim será elaborada uma conclusão final do trabalho, a fim de responder os 

objetivos desta pesquisa. 
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2- CLIMA ORGANIZACIONAL 

  

De acordo com Souza (1978), o clima organizacional é um fenômeno resultante 

da interação dos elementos da cultura, como preceitos, caráter e tecnologia. Decorre 

do peso dos efeitos de cada um desses elementos culturais, valores, políticas, 

tradições, estilos gerenciais, comportamentos, expressões dos indivíduos envolvidos 

no processo e também resultante do conjunto de instrumentos, conhecimentos e 

processos operacionais da organização.  

O clima organizacional para Souza (1978) influencia direta e indiretamente nos 

comportamentos, na motivação, na produtividade do trabalho e também na satisfação 

das pessoas envolvidas com a organização. 

 

 

 
O clima retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no 
trabalho. Observa-se que este clima influencia profundamente a produtividade 
do indivíduo e, conseqüentemente da empresa. Assim sendo, o mesmo deve 
ser favorável e proporcionar motivação e interesse nos colaboradores, além 

de uma boa relação entre os funcionários e a empresa. (LUZ. 1995, p.45), 
 

O clima terá sua primeira origem dentre os valores, tradições que cada um dos 

envolvidos no processo trouxer para dentro da organização, sendo que esses 

pressupostos influenciarão diretamente no estilo gerencial ou de liderança. De acordo 

Shein apud Souza (1978):o clima gerencial é determinado primeiro pelos 

pressupostos sobre a natureza do homem, prevalentes na organização.  

O clima organizacional também reflete a história dos tipos de pessoas que a 

organização atrai, dos seus processos de trabalho, das modalidades de comunicação 

e também reflete a história de quem exerce a autoridade dentro do sistema.  

Souza (1978), utilizando outro referencial fixou-se mais no clima organizacional 

e compreendeu que este é resultado, em sua totalidade, da própria cultura, tradições 

e métodos de ação de cada organização. Para ele, cada novo empregado espera ter o 

apoio da empresa e atender seus desejos econômicos, sociais e emocionais. Através 

da percepção que tiver, este funcionário produzirá uma ou outra imagem do clima da 

organização em sua mente. As empresas atraem ou mantêm pessoas que se ajustam 

ou não em seus padrões de comportamento, que por muitas vezes são perpetuados 

através da história da organização. 
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Pode-se concluir, ainda, que o clima organizacional é o reflexo das motivações 

comportamentos e relações estabelecidas entre os agentes organizacionais além de 

ser um fator que influencia estas mesmas variáveis.  

 

2.1 Tipos de clima organizacional 

 

Existem inúmeros tipos e subtipos de clima organizacionais, portanto a 

classificação de somente alguns deles se deve a um fator meramente didático e 

sistemático. Sendo assim, Souza (1978) os classificou como clima desumano, onde é 

dada excessiva importância à tecnologia; clima tenso, onde há forte pressão ao 

cumprimento de normas rígidas, burocráticas em que os resultados podem levar a 

punições e/ou demissões e por último, o clima de tranqüilidade e confiança, onde 

existe plena aceitação dos afetos, sem descuidar-se de preceitos e do trabalho  

 

2.2 Cultura versus clima organizacional 

 

O clima organizacional é de certa forma, o reflexo da cultura da organização, 

ou melhor, dizendo, o reflexo dos efeitos dessa cultura na organização como um todo. 

 Na visão de Luz. (1995) clima é resultante da cultura das organizações; de 

seus aspectos positivos e negativos (conflitos). Portanto, o clima organizacional 

influencia e é influenciado pelo comportamento dos indivíduos na organização, no seu 

desempenho, motivação e satisfação no trabalho.  

O clima para Soares. (2002)  mapeia o ambiente interno que varia segundo a 

motivação dos agentes. Aprende suas reações imediatas, suas satisfações e suas 

insatisfações pessoais. 

Como mudanças na cultura organizacional são mais profundas, Soares. (2002) 

aponta que levam mais tempo para acontecer. Já o clima é mais fácil de ser percebido 

e apresentando uma natureza mais transitória, podendo ser administrado tanto a curto 

quanto em médio prazo. 

 



14 

 

2.3  A Influência da cultura nacional nas organizações 

 

O Brasil é um país extremamente heterogêneo, com diferenças ressaltadas 

pela sua extensão, pela influência de povos de inúmeros países, pela grande 

miscigenação, somando ainda as diferenças regionais com suas culturas próprias. 

Desta forma Schein. (2001) aponta que mesmo havendo essas subculturas típicas de 

cada região, não seria justo pensar a cultura nacional de forma fragmentada, mas sim 

como a integração de todos esses traços culturais. 

A influência da cultura nacional brasileira pode se dar de forma diferente na 

cultura de cada organização. Quando os modelos e práticas de gestão importados 

conforme Schein. (2001), não apresentam respaldo em algum traço de cultura 

nacional, pode ocorrer um conflito de pressupostos e valores culturais. Sendo assim, 

ao propor mudanças em uma organização é imprescindível conhecer os traços da 

cultura nacional. O que ocorre no caso de algumas multinacionais, que apresentam 

dificuldades em reconhecer os valores que dão parâmetros ao modo de sentir, pensar 

e agir dos indivíduos que formam a organização, baseando sua gestão em preceitos 

que não correspondem à realidade local.  

O conhecimento dos traços brasileiros, que são características gerais e comuns 

à maioria do povo brasileiro, é de suma importância para realizar uma análise 

organizacional. Na visão de Schein. (2001) os traços brasileiros que se destacam são: 

a hierarquia representada pela tendência à centralização do poder dentro dos grupos 

sociais, o distanciamento nas relações entre diferentes grupos sociais e a passividade 

e aceitação dos grupos inferiores; o personalismo, que é caracterizado pela sociedade 

baseada nas relações pessoais, a busca de proximidade e afeto nas relações e o 

paternalismo; a malandragem incutida no típico “jeitinho brasileiro” e a adaptabilidade 

e flexibilidade como meio de navegação social; o sensualismo, caracterizado pelo 

gosto do erótico e do social nas relações sociais; e, finalmente, o traço aventureiro 

que define o tipo que tem aversão ao trabalho manual e metódico e é mais sonhador 

do que disciplinado. Portanto, somente com o conhecimento desses traços culturais é 

possível fazer uma adaptação dos modelos de gestão importados às organizações 

brasileiras. 

 “Não podemos, nem devemos, colocar um modelo japonês, americano ou de 

qualquer outra nacionalidade sem antes fazermos uma análise profunda para 

extrairmos o que deve e o que não deve ser aproveitado”. (FERREIRA.1994, p.119), 
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Clima Organizacional na otíca de Schein. (2001) é o indicador de satisfação 

dos membros de uma empresa, em relação a diferentes aspectos da cultura ou 

realidade aparente da organização, tais como: políticas de RH, modelo de gestão, 

processo de comunicação, valorização profissional e identificação com a empresa. 

Investir na obtenção de um Clima Organizacional harmonioso para Schein. 

(2001) é vital para toda empresa que busca obter sucesso e se manter em alta no 

mercado. Uma empresa com um satisfatório Clima Organizacional propicia um bom 

ambiente de trabalho e é mais valorizada pelos seus colaboradores e clientes. 

Conseqüentemente, terá mais sucesso, além de ter grandes possibilidades em reter 

seus talentos, muitos destes desenvolvidos e capacitados dentro da organização  

Entender a percepção dos colaboradores de uma empresa quanto ao clima 

organizacional, para Schein. (2001) é, sem dúvida, uma ferramenta de gestão 

estratégica na busca contínua pelo Encantamento do Cliente Interno  

Através da internacionalização de mercados e os processos de fusão e 

aquisição de empresas há um status diferenciado aos temas da cultura e do clima 

organizacional, principalmente  conforme Schein. (2001) no universo das grandes 

corporações. A complexidade dos ambientes de trabalho é notável em todos os tipos 

de organizações, nas quais o interesse por estudos de cultura e clima parecem estar 

relacionados a movimentos de modernização, em grande parte iniciados em resposta 

às pressões por melhorias na qualidade do atendimento. 

A mesma lógica para Schein. (2001) que rege os relacionamentos entre 

empresas e clientes externos passa a valer na dinâmica de funcionamento interno das 

organizações, as quais consideram como uma condição para o sucesso a satisfação 

das expectativas das pessoas que integram seus quadros. Isto decorre pelo fator de 

que, para atender bem a um cliente, o funcionário tem de saber, poder e querer fazê-

lo. A competência técnica cumpre a etapa do saber. A motivação cria recursos mais 

isso também depende do querer fazer depende do ânimo, do entusiasmo, do estado 

de espírito, enfim, da satisfação das pessoas quando realizam o seu trabalho. É nesse 

ponto que o próprio ambiente de trabalho pode motivar ou não as pessoas e 

comprometer a qualidade no atendimento. 

É sabido que ninguém motiva ninguém.na visão de Schein. (2001) Os motivos 

para a ação, consagrados pelas pesquisas de clima, são: os desafios, as perspectivas 

de desenvolvimento profissional e pessoal, as oportunidades de treinamento, o 
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reconhecimento e a valorização, a integração, o sentimento de utilidade, a empatia 

com o estilo de liderança vigente, o sentimento de justa remuneração, a segurança, a 

autonomia. 

 

2.4 Clima organizacional a atmosfera do ambiente de trabalho 

 

Para Schein. (2001) o clima organizacional pode ser entendido como a 

atmosfera do ambiente de trabalho. Refere-se a uma complexa rede de expectativas e 

percepções individuais e de grupo, permeada por referências estratégicas, 

organizacionais e por componentes estruturais do contexto do trabalho, que orientam 

e determinam o comportamento de seus integrantes, criando um ambiente com 

características próprias..  

Ao abordar temas como as percepções e expectativas de funcionários, os 

estudos de clima segundo Schein. (2001) trazem à tona a lógica das trocas internas 

que ocorrem nos ambientes de trabalho, bem como a noção ampliada do contrato 

firmado entre as organizações e os seus colaboradores, contemplando suas 

dimensões formais e psicológicas.  

Os estudos para Schein. (2001) revelam que os funcionários sempre avaliam o 

equilíbrio entre as contrapartidas que recebem em troca da dedicação e do trabalho 

que realizam. Quando o grau de insatisfação supera com certa constância o grau de 

satisfação, o compromisso do profissional para com a empresa sofre um desgaste que 

pode culminar na perda de afinidade com o ambiente de trabalho e, em alguns casos, 

da própria relação formal. 

Em uma situação como essa, a organização deve estar disposta a reverter à 

situação encontra dificuldade para envolver novamente o funcionário. Do ponto de 

vista pessoal, pode haver, por exemplo, maior incidência de doenças 

psicossomáticas; do ponto de vista organizacional, elevam-se os índices de 

absenteísmo e os gastos com despesas médicas, além de haver o risco de 

contaminarem-se equipes inteiras de trabalho, comprometendo a produtividade e os 

resultados gerais da empresa.  

Segundo dados do Instituto MVC especializado em pesquisas sobre clima 

organizacional apontados por Schein. (2001), funcionários com baixos índices de 

motivação utilizam somente 8% de sua capacidade de produção, enquanto aqueles 

com altos índices de motivação utilizam 60% dessa capacidade.  
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Para Schein. (2001) se for adotada uma escala para avaliar o relacionamento 

entre funcionários e organizações, três estados podem ser apontados: funcionários 

motivados situam-se no que podemos chamar de "zona de afeição", isto é, a 

experiência deles com a organização superam as expectativas, o que os torna, mais 

do que satisfeitos, comprometidos com ela. O estado oposto revela o grupo dos que 

se encontram na chamada "zona de deserção". No meio do caminho (a "zona de 

indiferença"), enquadram-se os funcionários satisfeitos  

Levantamentos e análises sobre clima organizacional na visão de Schein. 

(2001)permitem avaliar a qualidade do ambiente de trabalho, em um dado momento, a 

partir da percepção de seus integrantes. Não deixa de ser um estudo das expectativas 

dos quadros internos, e um primeiro passo para gerenciar migrações pelos três 

gradientes de relacionamento citados.. 

 

2.5 Clima e cultura organizacional 

 

Existe para Schein. (2001) uma estreita relação entre o conceito de clima e o 

conceito de cultura organizacional, tanto que é recomendável desvendar os principais 

elementos culturais de uma organização antes de se partir para o levantamento e a 

análise de clima. 

Uma das referências mais citadas no meio acadêmico para o tema da cultura 

organizacional conforme Schein. (2001) considera a cultura como um modelo de 

pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu no processo 

de aprendizagem, a fim de lidar com problemas de adaptação (externa) e integração 

(interna). Uma vez que tenham funcionado suficientemente bem para serem 

considerados válidos, tais pressupostos são ensinados aos demais membros da 

organização como a maneira certa de se perceber, pensar e sentir em relação 

àqueles problemas.. 

Cultura  na visão de Schein. (2001) é um lento processo de sedimentação: o 

que deu certo permanece e vai sendo reproduzido. Elementos da cultura de um grupo 

certamente exercem influência sobre a percepção de seus integrantes acerca do 

ambiente no qual convivem. Do mesmo modo, iniciativas bem-sucedidas para mudar 

aspectos do ambiente de trabalho podem contribuir para a introdução de novas 

práticas e valores junto a um grupo, promovendo mudanças culturais no longo prazo  
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Um ponto de partida para investigar o clima organizacional segundo Schein. 

(2001) é saber o que se espera desse tipo de estudo. O ideal é que uma pesquisa de 

clima resulte em medidas que eliminem os aspectos desfavoráveis, mantenham os 

favoráveis e comecem a tratar os aspectos que eventualmente não tenham 

apresentado tendência nítida de opinião.. 

Embora existam dimensões e fatores já consagrados para diagnosticar o clima, 

para Schein. (2001) uma etapa preliminar de levantamento de dados secundários e de 

entrevistas exploratórias com pessoas-chave do ambiente a ser investigado ajuda a 

definir o escopo da pesquisa e a selecionar as variáveis mais relevantes.. 

 

2.6 Gerenciar o clima 

 

O clima organizacional na visão de Kahale. (2004). é um indicador tanto dos 

pontos fortes da organização como da necessidade de melhorar e mudar. Esse tipo 

de análise desvenda as causas de problemas que a organização vem enfrentando e 

aumenta o grau de compreensão a respeito deles.  

Análises de clima para Kahale. (2004). devem orientar políticas da empresa em 

geral e, em especial, as da área de recursos humanos. Programas de 

desenvolvimento profissional podem ser focados em deficiências apontadas pelo 

conjunto de funcionários. Os processos de seleção, transferência e integração de 

funcionários podem ser conduzidos considerando não só os requisitos técnicos de 

uma função, mas um conjunto de habilidades e competências, necessário para a 

convivência produtiva num dado ambiente de trabalho  

As avaliações de desempenho e a política de benefícios ou de premiações ou 

gratificações  na visão de Kahale. (2004).podem ser mais coerentes com as 

expectativas dos funcionários e adequadas à natureza da atividade, cumprindo o 

papel de lançarem novos desafios e perspectivas de crescimento profissional  

No entanto, o fato de estudos de clima ter como destino certo a gestão de 

pessoas não significa que melhorar o ambiente de trabalho seja responsabilidade 

exclusiva dos gestores de RH. Segundo Kahale. (2004).conhecer o grau de satisfação 

dos quadros funcionais constitui um elemento crítico do papel gerencial, pois nem 

sempre por meio de pesquisas se consegue detectar o nível de satisfação. O 

gerenciamento do clima organizacional implica acompanhar a percepção dos 

funcionários e avaliar o tratamento de suas expectativas pelas diversas unidades da 
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organização. A partir daí, desencadeiam-se ações específicas para trabalhar fatores 

de insatisfação no âmbito organizacional e local . 

Atualmente  para Kahale. (2004).torna-se cada vez mais necessário à área de 

Recursos Humanos mensurar suas ações através de procedimentos que possam 

respaldar ao máximo sua atuação nas organizações . 

O objetivo para Kahale. (2004). é transformar a área num RH estratégico cuja 

atuação está alinhada aos planos de negócios. Criar um RH que funcione como 

agente de mudanças e que vai além do simples gerenciamento do capital humano, 

apoiando iniciativas e planos de ação que contribuem para a execução das 

estratégias do negócio. Algumas ferramentas podem ajudar neste objetivo, mas é com 

o Clima Organizacional que alguns “insights” podem ser realizados neste sentido  

A Pesquisa de Clima para Kahale. (2004).é uma forma de mapear o ambiente 

interno da empresa para assim atacar efetivamente os principais focos de problemas 

melhorando o ambiente de trabalho. 

É importante dizer com base em Kahale. (2004).que a Pesquisa de Clima deve 

sempre estar coerente com o planejamento estratégico da organização e deve 

contemplar questões de diferentes variáveis organizacionais, tais como  

•O trabalho em si – com base nesta variável procura-se conhecer a percepção 

e atitude das pessoas em relação ao trabalho, horário, distribuição, suficiência de 

pessoal, etc; 

•Integração Setorial e Interpessoal – avalia o grau de cooperação e 

relacionamento existente entre os funcionários e os diversos departamentos da 

empresa; 

•Salário – analisa a existência de eventuais distorções entre os salários 

internos e eventuais descontentamentos em relação aos salários pagos por ouras 

empresas; 

•Estilo Gerencial – aponta o grau de satisfação do funcionário com a sua chefia, 

analisando a Qualidade de supervisão em termos de competência, feedback, 

organização, relacionamento, etc.; 

•Comunicação – buscar o conhecimento que os funcionários têm sobre os fatos 

relevantes da empresa, seus canais de comunicação, etc.; 

•Desenvolvimento Profissional – avalia as oportunidades de treinamento e as 

possibilidades de promoções e carreira que a empresa oferece; 

•Imagem da empresa – procura conhecer o sentimento das pessoas em 
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relação à empresa; 

•Processo decisório – esta variável revela uma faceta da supervisão, relativa à 

centralização ou descentralização de suas decisões; 

•Benefícios – apura o grau de satisfação com relação aos diferentes benefícios 

oferecidos pela empresa; 

•Condições físicas do trabalho – verifica a Qualidade das condições físicas de 

trabalho, as condições de conforto, instalações em geral, riscos de acidentes de 

trabalho e doenças profissionais; 

•Trabalho em equipe – Mede algumas formas de participação na Gestão da 

empresa; 

•Orientação para resultados – Verifica até que ponto a empresa estimula ou 

exige que seus funcionários se responsabilizem efetivamente pela consecução de 

resultados. 

Além de ouvir os funcionários sobre o que pensam em relação a essas 

variáveis, Kahale. (2004). Aponta que as empresas deveriam também conhecer a 

realidade familiar, social e econômica em que os mesmos vivem. Somente assim 

poderão encontrar outros fatores do clima organizacional que justificam o ambiente da 

empresa. Existe uma Pesquisa de Clima para cada necessidade. Cada empresa deve 

adaptar o questionário a sua realidade, linguagem e cultura de seus funcionários.  

 

Para que a empresa tenha sucesso na mensuração do clima organizacional 

Kahale. (2004).aponta que é necessário: credibilidade no processo, sigilo e confiança  

 

As principais contribuições que podemos obter da Pesquisa de Clima são: 

 

 O alinhamento da cultura com as ações efetivas da empresa; 

 Promover o crescimento e desenvolvimento dos colaboradores; 

 Integrar os diversos processos e áreas funcionais; 

 Otimizar a comunicação; 

 Minimizar a burocracia; 

 Identificar necessidades de treinamento e desenvolvimento; 

 Enfocar o cliente interno e externo; 

 Otimizar as ações gerenciais, tornando-as mais consistentes; 
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 Aumentar a produtividade;  

 Diminuir o índice de rotatividade; 

 Criar um ambiente de trabalho seguro; Aumentar a satisfação dos 

clientes internos e externos  

 

Os profissionais de RH  para Kahale. (2004).não devem continuar a transferir 

aos empresários a responsabilidade pela “não” implantação do Clima Organizacional 

como Estratégia Fundamental para o sucesso da organização. Isto é papel e 

responsabilidade não somente do RH, mas também dos Gestores/Lideres. 

 

2.7 Pesquisa de clima organizacional 

 

A Pesquisa de Clima Organizacional é uma ferramenta de Gestão Estratégica, 

na visão de Schein. (2001), pois além de permitir a análise interna e externa, também 

acompanha o estado de satisfação e comprometimento dos colaboradores com a 

organização, proporcionando, através de estratégias e ações, o crescimento e 

desenvolvimento das pessoas e a máxima produtividade e qualidade, visando à 

consecução e a superação dos resultados pré-estabelecidos pela Direção.  

Neste contexto Schein. (2001) ressalta que o clima organizacional busca 

retratar o estado de satisfação dos colaboradores em relação a diversos itens, dentre 

os quais: ao seu trabalho, a empresa; a ele mesmo; aos colegas de trabalho, às 

condições de trabalho; à sua chefia/gerência, etc., bem como visualizar e identificar o 

grau de alinhamento entre a cultura definida pela organização e as ações realizadas 

no dia-a-dia.Ressaltando que a demanda para a realização da Pesquisa de Clima 

Organizacional decorre, principalmente, do desenvolvimento do Planejamento 

Estratégico Empresarial  

Já na visão de Kahale. (2004) o objetivo principal da Pesquisa de Clima 

Organizacional para qualquer empresa é maximizar, cada vez mais, suas relações 

com os colaboradores oferecendo condições de trabalho adequadas, proporcionando 

oportunidades de desenvolvimento e estabelecendo um ótimo ambiente de trabalho, o 

que proporcionará o alcance e a superação dos objetivos definidos pela Diretoria  

A análise de resultados da pesquisa de clima organizacional na visão de 

Kahale. (2004).deve ser efetuada por segmento e consolidada, contemplando os 

pontos fortes e os pontos que apresentam espaços para melhorias e crescimento no 
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âmbito da empresa. 

 

2.8 Clima organizacional e a qualidade de vida nas organizações 

 

Qualidade de vida no trabalho vem recebendo destaque segundo Rodrigues 

(1999), “como forma de resgatar valores humanísticos e ambientais, que vêm sendo 

negligenciados em favor do avanço tecnológico, da produtividade e do crescimento 

econômico”.(RODRIGUES.1999 p.81) 

O autor não defende as práticas antigas de trabalho, mas alerta para os 

impactos da automação na Qualidade de Vida do Trabalhador (RODRIGUES. 1999). 

 

Qualidade de vida no trabalho é resultante direta da combinação de 
diversas dimensões básicas do desempenho das atividades, e de 
outras dimensões não dependentes diretamente das tarefas, capazes 
de produzir motivação e satisfação em diferentes níveis, além de 
resultar em diversos tipos de atividades e condutas dos indivíduos 

pertencentes a uma organização. (RODRIGUES.1999 p.90) 
 

Para Rodrigues, (1999), este conceito combina o atendimento de 

necessidades e aspirações humanas, embasado na idéia de humanização do trabalho 

e responsabilidade social da organização  

 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho: adequada e satisfatória 
recompensa; higiene, segurança e saúde no trabalho; 
desenvolvimento das capacidades do trabalhador; crescimento e 
segurança profissionais; integração social; direitos dos trabalhadores; 

vida no trabalho e fora dele; e relevância social. (RODRIGUES.1999 
p.90).  
 

 

Para Rodrigues, (1999),, a Qualidade de Vida no Trabalho pode ser definida 

como uma forma de pensamento envolvendo pessoas, trabalho e organização onde 

se destacam dois aspectos: a preocupação com o bem-estar do trabalhador e com a 

eficácia organizacional; e a participação dos trabalhadores nas decisões e problemas 

do trabalho. 
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Já Bergeron (apud Fernandes, 1996) apresenta uma definição que merece 

destaque pela sua abrangência, onde a Qualidade de Vida no Trabalho consiste 

 

Na aplicação concreta de uma filosofia humanista pela introdução de 
métodos participativos, visando modificar um ou vários aspectos do 
meio-ambiente de trabalho, a fim de criar uma nova situação mais 
favorável à satisfação dos empregados e à produtividade da empresa. 

(BERGERON.APUD FERNANDES, 1996, p.43) 
 

A Qualidade de Vida no Trabalho para Fernandes (1996) está relacionada 

com diversos fatores, partindo da escolha da profissão, envolvendo a cultura 

organizacional onde o indivíduo está inserido e também a infra-estrutura familiar. 

Destaca ainda na sua tentativa de definição a questão das relações interpessoais, os 

conflitos e o relacionamento em equipe e a auto-estima.. 

A Qualidade de Vida no Trabalho para Fernandes (1996) é uma interação 

entre conjuntos de fatores individuais (dentre outros, as necessidades, os impulsos, as 

expectativas, os desejos e os valores) e situacionais (entre eles a tecnologia, os fluxos 

de trabalho, os sistemas de recompensa, as condições econômicas e políticas e a 

organização do trabalho)  

O trabalho é vital para Fernandes (1996)  pode ser visto como parte 

inseparável da vida humana e a qualidade de vida influencia ou é influenciada por 

vários aspectos da vida dentro e fora do trabalho. A Qualidade de Vida no Trabalho é 

definida como a resultante de dimensões básicas da tarefa, capaz de reproduzir 

determinados estados psicológicos . 

A Qualidade de Vida no Trabalho para Fernandes (1996) existe quando os 

membros de uma organização são capazes de satisfazer necessidades pessoais 

importantes através de sua vivência na mesma, o que engloba, portanto, a 

preocupação com o efeito do trabalho nas pessoas, com a eficácia da organização e 

com a idéia da participação dos trabalhadores na solução de problemas e tomada de 

decisões. 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho está ligada às situações em que os 

indivíduos possam satisfazer suas necessidades pessoais, envolvendo 

segurança, significação do trabalho, recompensa, reconhecimento 

pelo trabalho executado, com oportunidade de melhoria das suas 

habilidades. (LIPP.1978, apud FERNANDES, 1996):  
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Sem a pretensão de esgotar toda a conceituação da Qualidade de Vida no 

Trabalho, ainda apresenta-se  o conceito abaixo  

 

A Qualidade de Vida no Trabalho é um conjunto de ações de uma 
empresa que envolve diagnóstico e implantação de melhorias e 
inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do 
ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de 
desenvolvimento humano” na realização do seu ofício. 

(ALBUQUERQUE e FRANÇA.1998, p.41),  
 

Com base nas posições dos diversos autores pesquisados percebemos que 

as condições que melhorariam a Qualidade de Vida no Trabalho são abordadas de 

forma a contemplarem, (quando não coincidentes) os seguintes aspectos: Salário 

adequado e satisfatório; segurança e saúde no trabalho (condições físicas de trabalho 

que reduzam ao mínimo o risco de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho); 

Desenvolvimento das capacidades humanas; autonomia no trabalho; múltiplas 

habilidades; informação e perspectivas de crescimento profissional; crescimento 

profissional com espaço para o desenvolvimento das potencialidades do trabalhador; 

integração social e senso comunitário dentro das organizações; Respeito à 

individualidade de cada trabalhador; tratamento justo; e espaço de vida no trabalho e 

fora dele. 
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3-  LIDERANÇA 

 

 

Este capítulo discorrerá embasado em teóricos, a liderança. Conceito, tipos de 

liderança, o trabalho do líder, a importância da liderança de equipes de trabalho.. 

 

3.1 A importância da liderança nas equipes de trabalho 

 

Hersey, Blanchard. (1986).definem  liderança como o processo de influenciar 

as atividades de indivíduos ou grupos para a consecução de um objetivo numa dada 

situação; segue-se que a liderança é função de três fatores: o líder, o liderado ou 

subordinado e a situação  

Outra definição na visão de Maximiniano. (2000).aponta que liderança é a 

concretização de metas por meios da direção de colaboradores. A pessoa que 

comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades específicas é 

líder. Um grande líder tem essa capacidade dia após dia, ano após ano, numa grande 

variedade de situações  

É comum se discutir se gerenciamento e liderança são termos diferentes ou 

intercambiáveis, a respeito disso, Kotter (2001) entende que liderança e 

gerenciamento são conceitos distintos, são sistemas de ações diferentes. 

Para Kotter (2001), o gerenciamento está relacionado ao enredamento 

enquanto que a liderança está relacionada com a mudança. Segundo o autor, o 

gerenciamento baseia-se na organização, planejamento, monitoramento, controle e 

solução de problemas para que se atinjam os objetivos estabelecidos; enquanto que 

liderança visa á mudança, através da visão de futuro e de estratégias, alinhando as 

pessoas para a direção certa, motivando e inspirando, apelando para valores, 

necessidades e emoções. 

  

As pessoas vêem um líder como um gerente de alto escalão e quando 
elas falam em desenvolver líderes, quer dizer desenvolver futuros 
executivos. Daí resulta dois problemas: aqueles que não fazem parte 
da alta administração não são vistos como líderes e só o serão 
quando atingirem uma posição com autoridade gerencial em nível 
sênior; e surge um impedimento de uma definição real e independente 
do que seja liderança, sendo apenas uma posição na hierarquia. 

(SENGE, 2000, p.27): 
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Na visão de Kotter. (2001).liderança não é parecida com administrar, pois o 

administrador é parte responsável por funções como planejar, organizar, dirigir e 

controlar a ação organizacional a fim de alcançar os objetivos. Um bom administrador 

deve ser fundamentalmente um líder, porém um líder nem sempre é um 

administrador. Os líderes devem estar atualizados quanto à questão institucional, 

intermediário e operacional das organizações e que necessitam deles em todas as 

áreas de atuação.  

 “A liderança é a influência interpessoal desempenhada em uma apresentada 

situação e conduzida por meio do processo de comunicação humana para a 

consecução de um ou mais objetivos específicos”. (CHIAVENATTO, 1999, p.137), 

A liderança igualmente é “uma arte cênica - um conjunto de normas e 

procedimentos - não um emprego”. Para eles, os seguidores “não se preparam, de 

bom grado, a seguir cargos; eles acompanham pessoas comprometidas com um 

procedimento”. (KOUZES, POSNER. 2003, p. 33) 

 

Kouzes, Posner, (20030 definem liderança como:  

 

A arte de movimentar os outros para que estes almejem buscar 
objetivos compartilhados. Nessa definição, uma palavra se enfatiza: 
almejar. Sem ela, o sentido de liderança seria bastante modificado, 
causando o desaparecimento de considerações como escolha, 
motivação interna e aspirações. A liderança, desta forma, provocaria 
algo menor que o envolvimento voluntário por parte dos seguidores. 

(KOUZES, POSNER. 2003, p. 33) 
 
 Não há fórmula para liderança, ela é mais do que as abordagens, 
capacidades e características existentes nas diversas teorias, ou 
seja:Liderança é o insight do líder, e o relacionamento que se tem com 
os liderados. A boa liderança dá conta das obrigações e valores das 
pessoas que precisam ser gerenciadas: levam em conta as 
habilidades e capacidades dos indivíduos com quem o líder reparte 
essa liderança. Ela se adapta a finalidade e necessidades futuros da 
organização. A liderança é uma rede de relacionamentos, o domínio 

de artifícios, e muito mais. (SCHOLTES, 1999, p.423), 
 

Liderança é a “aptidão de uma comunidade humana conformar seu futuro e, 

designadamente, de amparar seus processos de mudanças expressivos, 

imprescindíveis para que isto aconteça”. (SENGE.2000, p.28), 

A coerência de observar as diferenças entre administrador e subordinados está 
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superada e, para Kanter (1996), líderes do futuro necessitarão ter as características 

dos líderes de sempre:  

 

Um olho para a mudança e uma mão firme para dar a visão e a 

segurança de que a mudança pode ser conduzida, uma voz que 

pronuncia a vontade da equipe e molde esta vontade para fins que 

agreguem coisas boas e uma capacidade de inspirar pela força da 

personalidade, fazendo com que os outros se sintam em condições 

para acrescentar e empregar suas próprias competências. Os líderes 

do passado quase sempre ergueram muralhas. “Agora, o líder deve 

destruí-los e trocar por ponte. (KANTER .1996, p.108), 

 

 
3.2 Estilos de liderança 

 

Para  Maximiniano. (2000).estilo de liderança é a maneira como o líder se 

relaciona com os integrantes da equipe, seja em interações grupais ou pessoais. O 

estilo pode ser autocrático, democrático ou liberal, dependendo de o líder centralizar 

ou compartilhar a autoridade com seus liderados.  

A liderança dirigida para a tarefa abrange os comportamentos classificados do 

modelo autocrático de uso da autoridade. Este líder se preocupa muito mais com a 

tarefa do que com o grupo que a efetua. 

Já a liderança orientada para as pessoas segundo Maximiniano. (2000).envolve 

o uso da autoridade, onde o líder crê que o processo administrativo deve buscar e 

criar um clima em que as pessoas sintam-se aconchegados  

O estilo de liderança livre para  Las Casas. (2004) distingue-se pela liberdade 

total de uma equipe, ou seja, a ausência de liderança. 
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Tabela 1– Estilos de Liderança 

Liderança Autocrática Liderança Democrática Liderança Livre 

Interesse próprio á custa 
do liderados. 
Impõe-se apoiada na 
obediência. 
Disciplina é resultado de 
regulamento rígido. 
Utiliza mais a coerção e 
raramente a persuasão. 
Desconfiança íntima dos 
liderados. 
Comanda, controla e 
dirige de perto. 
Quer obediência. 

Interesses do próprio grupo e 
da empresa. 
Autoridade baseada na 
cooperação voluntária. 
Disciplina é produto da 
solidariedade de propósitos. 
Utiliza mais a persuasão e 
raramente a coerção. 
Transfere confiança aos 
liderados. 
Orienta, educa e motiva. 
Deseja obediência consentida. 
 

O próprio grupo fixa seus 
interesses. 
O grupo age longe de 
controle e de autoridade. 
Pouca ou nenhuma 
cooperação no acatamento 
da autoridade. 
Raramente utiliza a 
persuasão, jamais a 
coerção. 
Confunde confiança com 
excesso de liberdade. 
 Ausência de comando e 
controle. 
O grupo é que determina 
seu grau de obediência. 

Fonte: LAS CASAS, 2004. 

Os estudos da Universidade Michigan citdos por Hersey, Blanchard. (1986)., 

além disso, chegaram a dois julgamentos de comportamento de liderança: um 

orientado aos empregados e outro á produção. 

Os líderes orientados aos empregados para Hersey, Blanchard. 

(1986).valorizavam o aspecto da relação com o liderado, aceitando sua personalidade 

e suas obrigações pessoais; já os líderes dirigidos á produção, enfatizavam a 

produção e os aspectos técnicos da função, e os liderados passavam a serem vistos 

como utensílios para que se alcancem os objetivos da organização.  

 

 

3.3 A liderança solicita mudança cuidadosa de percepções erradas 

 

Para Hersey, Blanchard (1986), outra qualidade admirável de líderes é a sua 

presteza de conduzir intensas e cautelosas mudanças de percepções erradas com 

noções alternativas que mais exatamente expõem a realidade. Isto sugere fazer 

presunções de alternativas e de formulação de novos padrões como parte de uma 

noção maior que guia novos papéis. Emprega intrigas e cenários para divulgar as 

novas noções alternativas. As táticas levam uma pessoa a identificar e modificar 

modelos antiquados e a acrescentar noções que traçam e esforçam percepções 

alternativas.  
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Principiar com uma modificação central que ambiciona requerer identificando 

todos os fatores fundamentais (dentro e fora da organização), moldando-os à noção, 

para Hersey, Blanchard. (1986).requer 

 

 A transformação que se almeja arquitetar e o nível de certeza sobre a 

ininterrupção dependem do grau e do valor de suas principais suposições; 

 

 Confiar que o cenário seja construtivo no que tange os procedimentos 

de mudança, se criam vantagens á todos os envolvidos; fazendo com que 

haja uma melhor adaptação das pessoas.  

 

3.4 Liderança de equipes de trabalho 

 

 

Têm algumas verdades gerais banais a todos os tipos de equipe, 
assim como têm algumas peculiaridades comuns de líderes de equipe 
que se justapõem a todos os tipos de equipe, equipes de trabalho 
auto-gerenciáveis, equipes executivas de planejamento, forças de 
tarefa temporárias, equipes de ação para a qualidade, comitês e 

antigas equipes comuns de negócios. (PARKER.1995, p.56): 
 

Deste modo, os líderes determinados têm características como: 

 

 Uma visão clara e tem facilidade em transmitir essa visão aos seus 

liderados;  

 Mostram a importância da urgência em determinados trabalhos em 

equipe trabalho da equipe; 

 Envolvem os membros da equipe no estabelecimento de metas e no 

processo decisório; e 

 Criam um clima de abertura e integridade, sabendo ter uma boa opinião. 

 

Parker enumera os principais pontos de liderança para uma equipe 

interfuncional: 

 

1. Noção prática de questões técnicas que a equipe lida, sendo apto a 
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acompanhar com nitidez o trabalho da equipe; 

2. Conhecimento e aptidões na administração de pontos relativos ao 

procedimento de grupos, estabelecendo a capacidade de facilitar a participação dos 

membros da equipe, a resolução de conflitos e o acordo; 

3. Capacidade de trabalhar com nenhuma autoridade, ou com uma 

autoridade incerta, ou seja, dar autonomia e a partir daí passar a praticar o 

“empowerment”; entre outros (PARKER, 1995, p.56). 

 

 
A função do líder é agregar valor trazendo resultados para a 
organização além do esperado. Este tipo de liderança que agrega 
valor deforma geral dá um desempenho muito melhor em quatro 
pontos distintos: na própria pessoa, nos parceiros de trabalho, em 
conscientização e opção, focado na integração e ainda inovação e 

tomada de ação.(ROBBINS, FINLEY. 1997, p.101):  
 

Para Robbins, Finley. (1997), ao promover a si próprio e aos seus 

comandados, os líderes de equipe projetam a energia, estão envolvidos, envolvem e 

investem os demais de “empowerment”, auxiliam no desenvolvimento e nas 

mudanças, usam de persuasão e persistência. Ao promover a conscientização e a 

escolha, os líderes de equipe obtêm uma visão além do evidente, mantêm a 

expectativa Os líderes de equipe elevam ao máximo o foco e a integração de sua 

equipe, sendo assim, eles direcionam energia para as oportunidades de sucesso, 

proporcionam a ligação entre tarefas e influenciam a ação cooperativa. 

Robbins, Finley. (1997) argumentam que para promoverem a inovação e o 

desempenho, os lideres incentivam a criatividade toma iniciativas, fogem da 

negatividade e nunca se acomodam. 

Embasado no que foi descrito acima, pode ressaltar que alguns processos de 

liderança eficazes contêm: concordância estabelecida ao redor de um objetivo 

comum; organização das atividades da equipe; afiançar que as decisões da equipe ou 

grupo são compatíveis com as necessidades dos clientes externos e internos; e ajudar 

a manter a união.  
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3.5 O trabalho do líder 

 

Senge (2000) ressalta um papel decisivo à liderança na organização. O padrão 

parte da hipótese de que os tipos de liderança praticados já não alcançam o empenho 

puro da organização. 

 

Nas organizações que aprendem, os líderes são projetistas, regentes 
e professores. Eles são responsáveis por construir organizações onde 
as pessoas expandem continuamente suas capacidades de entender 
complexidades, esclarecer visões, e aperfeiçoar modelos mentais 
compartilhados – ou seja, eles são responsáveis pela aprendizagem. 

(SENGE, 2000, p.368): 
 

O trabalho de um líder  para Senge. (2000), constitui em projetar os 

procedimentos de aprendizagem através dos quais as pessoas em toda a 

organização terão condições de lidar de maneira produtiva com os problemas 

contundentes que enfrentam e ampliar o comando das disciplinas de aprendizagem. 

Como lideres, cabe estar a serviço da finalidade da organização e daqueles que 

cogitam para conseguir sua visão.  

Segundo a revista da FAAP (2009) em sua edição de Fevereiro quando aborda 

os líderes do século XXI, apontam que o mundo está cada vez mais competitivo, as 

exigências das organizações são cada vez maiores e está ficando cada vez mais 

difícil para as empresas preencherem seus quadros, principalmente nos cargos mais 

importantes, com líderes eficazes, pois necessita-se cada vez mais de gestores 

ecléticos e talentosos. A humanidade ganha à consciência de que a liderança 

pressupõe muito mais que talentos inatos. O mundo contemporâneo anseia por 

líderes que sejam um modelo, defensores do desenvolvimento sustentado, que 

tenham consciência Por fim justifica apontando que o conceito de liderança do século 

XXI é: os fins não justificam os meios; portanto, as realizações só serão valorizadas 

quando acompanhadas de integridade  
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A transformação de atitudes na direção de uma organização que aprende, é 

importante ser um líder que projeta, (Senge, 2000): 

 

 Cultivando a criatividade que movimenta as pessoas em direção ao que 

realmente ambicionam criar para si próprios; 

 Construindo e analisando a evolução da cultura organizacional; 

 Criar um projeto organizacional com políticas, estratégias, estruturas, 

ainda como o procedimento de aprimorar-se cada vez mais; entre outros 

tantos pontos. 

 
Os líderes não são padronizados e nem feitos em formas, eles vão se 
moldando. O que diferencia líderes é a capacidade de ter nitidez e 
capacidade de persuasão de suas idéias; ter sagacidade em seu 
compromisso; ter abertura para aprender sempre mais; não ter 
resposta certa; inspirar confiança nos que estão ao seu redor, ou seja, 
juntos podemos aprender o que for imprescindível para alcançar os 
resultados que realmente desejamos"; esforçar-se para desenvolver 
habilidades conceituais e de comunicação; refletir valores; e aprender 

a ouvir e apreciar outras pessoas e suas idéias. (SENGE, 2000, 
p.385): 

 

O bom resultado no estilo de liderança para Maximiniano. (2000).esta sujeito ao 

seu efeito sobre a atuação da tarefa e da satisfação do liderado, seja ele indivíduo ou 

grupo. Se o liderado se mostrar satisfeito e ainda apresentar um resultado satisfatório, 

o estilo é eficaz.  

Para tornar eficaz, o estilo de liderança na visão de Maximiniano. (2000) requer 

ajustes para diversas situações, é o coração da liderança situacional que tem em seu 

alicerce o processo de criar influência sobre o indivíduo ou um grupo a fim de realizar 

um objetivo. 

O líder, conforme Blanchard tem de operar acompanhando o nível de 

conhecimento do seu liderado, assumindo papéis diferenciados conforme cada 

situação que se apresenta.  
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Tabela 2- O Líder Atuando de Acordo Com o Conhecimento 

Situação Comportamento do Líder 

Nível de conhecimento ou de prática muito baixo, ou 
inferior. 

Diretivo, autocrático. Deve dar ordens claras e com 
soluções previamente orientadas para que o liderado 
execute a tarefa com o menor risco possível de erro 

Nível de conhecimento ou de prática médio inferior. Papel de instrutor, treinando o liderado em todos os 
sentidos e apoiando-o simultaneamente. 

Nível de conhecimento ou de prática médio superior. O líder apóia o liderado de forma completa, dando-lhe 
o máximo de segurança para que este desenvolva com 
certa liberdade o que aprendeu no estágio anterior. 

Nível de conhecimento ou de prática muito elevado. O liderado nesta fase não precisa de apoio nem de 
acompanhamento: sabe exatamente o que ou como 
fazer para executar uma tarefa ou resolver um 
problema. O líder apenas lhe delega responsabilidades 
e cobra resultados. 

Fonte: (MARRAS, 2005) 

Um líder eficaz para . O’connor. (2001), deixa herança, seus ensinamentos 

ficam para que outros possam segui-los. Um líder eficiente se auto desenvolve e 

desenvolvem os seus liderados. Um bom líder sempre agrega as pessoas e nunca as 

divide 

Segundo Kouzes, Posner (2003) um bom líder habilita as pessoas para a ação. 

Instiga a colaboração e aumenta a confiabilidade. Tem como objetivo manter todos os 

membros envolvidos no projeto para que obtenha resultados eficazes, fazendo com 

que todos participem Dops resultados sejam eles quais forem.A função de um bom 

líder é criar condições para que os seus liderados realizem um bom trabalho. 

Entendem ainda que aqueles que trazem resultados devem ter autoridade e 

responsabilidade . 

Não se pode dizer  segundo Hersey, Blanchard. (1986) que exista um único 

modelo correto de liderança, mas que a maneira como o líder conduz sua equipe são 

determinantes para tornar o processo eficaz ou ineficaz isso varia muito em cada 

situação.  

O líder considerado eficiente na visão de  Bergamini, Coda. (1997), é aquele 

que administra a acepção que as pessoas têm sobre a realidade organizacional, 

através do conhecimento das expectativas dos subordinados, como ainda analisa a 

cultura organizacional.  
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3.6 Tipos de liderança 

 

A liderança situacional Hersey, Blanchard.(1986) É um dos tipos de liderança 

considerados eficazes, pois tem como base uma inter-relação entre a quantidade de 

orientação e direção ofertada pelo líder; o comportamento de relacionamento exigido 

pelo líder; o nível de maturidade dos liderados no desempenho de uma função; são 

pontos relevantes que dão ênfase a variável situacional relacionada ao 

comportamento do líder junto aos seus subordinados..  

A partir do século XX, segundo Maximiniano. (2000) o estudo da liderança 

passou ater como foco o estilo motivacional, mostrando dois tipos de líder: o 

carismático e o transacional.Estes termos acima citados estão ligados ao processo de 

influenciar mudanças expressivas nas atitudes dos envolvidos dentro da organização, 

como ainda provocar envolvimento com a missão e objetivos da organização. 

A liderança transformacional na visão de Bergamini, Coda, (1997) é 

freqüentemente apontada de maneira mais ampla que a liderança carismática, ainda 

que haja uma grande superposição entre essas duas concepções. O líder 

transformador que prática a liderança carismática, tem como foco os interesses dos 

liderados na missão ou causa, cultiva a devoção, lealdade e alta performance através 

da inspiração e recorre ao estimulo intelectua. 

 “A liderança transformacional amplia a motivação do liderado embasada na 

ativação das necessidades de nível mais alto dos liderados, recorrendo para ideais 

morais e maiores poderes aos liderados”. (BERGAMINI, CODA, 1997, p.295). 

Os Lideres transformacionais para Bergamini, Coda, (1997)  usam como 

características encantar e serem admiradores conseguindo assim obter a simpatia de 

seus e ainda por superiores, desta forma não cria divisões e conflitos dentro da 

organização, fazendo com que as pessoas sejam capazes de assimilar de maneira 

clara o método adotado por seu líder.  

Já o líder transacional segundo Maximiniano. (2000), tem como foco os 

interesses pessoais primários dos liderados, proporciona prêmios em troca de 

desempenho e sua administração só aparece caso haja falha de seus liderados. A 

liderança transacional abrange valores que são ressaltantes no processo de troca, 

como honestidade, justiça, responsabilidade e reciprocidade.  

As grandes transformações sociais sucedidas na década de 60 para Beckhard. 

(1972),geraram expressivas alterações no comportamento dos indivíduos. O ambiente 
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organizacional passou a lhe dar com novos valores, e as pessoas determinavam mais 

independência e valorização, procurando tarefas mais instigantes e realização 

profissional. Para que as organizações pudessem seguir as transformações de 

valores de seus funcionários, os pesquisadores na área de gestão empresarial 

sugeriram modelos que consentissem o alcance dos objetivos pessoais, ao mesmo 

tempo colaborando para que se atinjam os objetivos organizacionais.  

As mudanças solicitadas pela organização segundo a visão de Blake, Mouton. 

(2000), podem acontecer em níveis de intensidade distintos. Há as modificações 

evolucionárias, agitadoras ou desenvolvimento metódico.  

 As primeiras segundo Blake, Mouton. (2000), são acanhadas e não causam 

muito conflito; já as segundas são muito radicais, provocando certos problemas no 

status quo. As mudanças de desenvolvimento metódico procuram transformar toda a 

empresa sem rupturas fortes ou pouco aparentes, e visando ao engajamento profundo 

dos administradores em busca da lucratividade. 

Devido à forma como as empresas são constituídas Blake, Mouton. (2000) 

apontam que o líder é o núcleo do poder e da responsabilidade para a renovação das 

empresas. O líder é deste modo, o ponto x para o sucesso dos programas da Teoria 

do Desenvolvimento Organizacional.  

Deste modo, segundo Blake, Mouton. (2000) o desenvolvimento organizacional 

aponta à modificação da organização, dando grande destaque a alterações na 

conduta dos indivíduos, empregando técnicas comumente associadas a um 

estreitamento das relações sociais, esclarecendo e ponderando desarmonias entre os 

desempenhos individuais e as metas da organização.  

           Enfim Maximiniano. (2000),define que gerenciar é, principalmente, lidar com 

pessoas, fator essencial para o desenvolvimento de atividades, mas que precisam de 

motivação constante podendo ela ser provocada por estímulo externo ou interno. O 

poder nas empresas atualmente passa por mudanças decorrentes do próprio 

processo de evolução do pensamento no mundo dos negócios, influenciado pela 

tecnologia da informação. 

 

3.7 Liderança e motivação 

 

Maximiniano (2000) argumenta que a maneira com que se lidera tem forte 

influencia os fatores motivacionais. 
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A boa performance do liderado pode variar conforme o tratamento que ele 

recebe do seu chefe. Esse tratamento resulta em quatro fatores: 

Clima: É o clima do ambiente de trabalho cultivado pelo gerente. Através de 

atitudes do gerente o subordinado poderá se sentir com mais confiança. 

Informações: O líder demonstra as expectativas quanto ao seu 

desenvolvimento e nortear para que o liderado possa atingir seu objetivo. 

Feedback: troca de informações entre líder e liderado.  

Resultado Final: Demonstração de confiança do líder que tende a mostrar ao 

seu liderado as recompensas que o mesmo pode obter podendo as mesmas serem 

materiais ou pessoais. 

Líderes que mostram valores concretos e positivos no dia a dia tornam os seus 

liderados mais produtivas. O desempenho profissional das pessoas recebe total 

influência por meio das crenças e seus líderes. 

“Ninguém tem o poder de motivar quem quer que seja; as pessoas são 

condicionáveis, porém a motivação provém de cada pessoa”. (BERGAMINI e 

CODA.1997, p.92) 

A única coisa que se pode fazer na visão de Bergamini, Coda. (1997) para 

manter as pessoas motivadas é conhecer suas necessidades e oferecer fatores de 

satisfação de tais obrigações. O desconhecimento desse aspecto irá fazer com que 

paradoxalmente se consiga desmotivar as pessoas. Assim sendo, a grande 

preocupação não reside em adotar estratégias que motivem as pessoas, mas 

especialmente criar um ambiente de trabalho no qual o trabalhador mantenha o 

tônus motivacional que tinha em seu primeiro dia de trabalho.  
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4- MOTIVAÇÃO 

 

Segundo Hersey e Blanchard (1986) as pessoas diferem não só pela sua 

capacidade, mas também por sua vontade de fazer as coisas, ou seja, pela 

motivação. A motivação das pessoas depende da intensidade dos seus motivos. Os 

motivos podem ser definidos como necessidades, desejos ou impulsos do indivíduo 

e dirigidos para objetivos, que podem ser conscientes ou subconscientes.  Ou seja: 

 

Motivo: É a necessidade que atua sobre o intelecto fazendo a pessoa 

movimentar-se ou agir. 

Motivação: É uma inclinação para a ação que tem origem em um motivo.  

Motivador: Um motivo, uma necessidade. 

Fator de Satisfação: É alguma coisa que satisfaz a necessidade. 

 

O indivíduo é motivado pelas recompensas extrínsecas e intrínsecas. As 

organizações eficazes empregam essas gratificações para motivar seus 

funcionários. As organizações estão cada vez mais estão constatando a importância 

da satisfação no trabalho, essa mesma satisfação influencia nas decisões do 

funcionário quanto a permanecer ou não dentro de uma organização. 

As organizações realizam levantamento de dados para medir essa satisfação. 

Essas informações podem ser repassadas aos empregados, servem ainda para 

mostrar  como as coisas estão na organização, para comparar a organização com 

as concorrentes ou ainda para aferir os níveis de satisfação após atos que possam 

ter sido tomados em função de mudanças. 

 

4.1 O processo motivacional 

 

Segundo a teoria de Maslow citada por  Marras, (2005), a motivação dos 

indivíduos tem como objetivo satisfazer certas necessidades que vão desde as 

primárias (fisiológicas)- as mais simples – até as mais complexas ou psicológicas 

(auto-realização). 
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Tabela 3. Fatores Motivadores Segundo Maslow 

Tipo de necessidade O que ela representa 

 

Fisiológica São necessidades físicas como: Sexo, 

bebida, comida, sono etc. 

Segurança A contrapartida da insegurança natural das 

pessoas: estabilidade, proteção, livre do 

perigo; um abrigo, uma estrutura, uma 

ordem etc. 

Social A necessidade endógena de amar e ser 

amado, Ter amizades, vínculos familiares, 

intimidade etc. 

Estima  O sentimento das pessoas de sentirem-se 

valorizadas pelos que a rodeiam; sua auto-

estima; o desejo de sentir-se importante, 

competente e valorizado. 

Auto- Realização O desejo dos indivíduos de renovar e 

reciclar seu potencial; tornar-se cada vez 

mais o que cada um seria capaz de ser. 

Fonte: (MARRAS, 2005, p.34) 

 

Segundo a teoria de Frederick Herzberg a motivação é o resultado de dois 

fatores: os fatores intrínsecos ( motivacionais ) e os fatores extrínsecos  ( higiênicos).  

O fator higiênico está relacionado à condição do trabalho, ou seja, salários, 

clima organizacionais, ambientes de trabalho etc.  

Fatores motivacionais mostram que a pessoa precisa estar satisfeita com 

aquilo que produz, é necessário que enxergue a possibilidade de exercitar suas 

habilidades e desenvolver aptidões. 
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Tabela 4. Fatores Motivadores Segundo  Herzberg 

Fatores Motivadores Determinantes 

Realização O término com sucesso de um trabalho ou 

tarefas; os resultados do próprio trabalho. 

Reconhecimento pela realização O recebimento de um reconhecimento 

público, ou não, por um trabalho bem-feito 

ou um resultado conseguido. 

O trabalho em si  Tarefas consideradas agradáveis e que 

provocam satisfação. 

Responsabilidade Proveniente da realização do próprio 

trabalho ou do trabalho de outros. 

Desenvolvimento pessoal Possibilidade de aumento de status, perfil 

cognitivo ou mesmo de posição social. 

Possibilidade de crescimento Uma alavancagem dentro da estrutura 

organizacional, em Termos de cargos ou 

responsabilidade. 

Fonte: ( MARRAS, 2005, p.36)    

 

Essa teoria segundo Maximiniano, (2000), demonstra que a eficiência 

organizacional depende da combinação dessas duas variáveis, mas, essas 

obrigações podem mudar conforme o nível de hierarquia do indivíduo: quanto mais 

elevado cargo da pessoa, a necessidade motivacional será maior e quanto menor, 

aumenta a necessidade de fatores higiênicos. A técnica empregada visando à 

melhoria desses dois fatores é o melhora do trabalho. Isso pode ser feito por meio 

do aumento das variedades das tarefas, poder de decisão e treinamento de novas 

habilidades. 

O estudo da teoria de Herzberg aponta  que o maior fator de motivação para o 

ser humano está ligado ao seu próprio trabalho. E que os primeiros fatores 

(motivadores) causam satisfação ou motivação, mas sua falta não essencialmente 

traz insatisfação ou desmotivação: observa-se apenas indiferença. 

Já no segundo grupo (higiênicos) que são aqueles que não motivam Marras, 

(2005),aponta que; Sua presença  não necessariamente traga algum tipo de 

satisfação no trabalho, porém a sua ausência  causa insatisfação. 
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“Os fatores que se encontram fora das pessoas costumam ser percebidos 

como atenuantes do comportamento e, desta forma, o seu efeito  pode ser 

contundente, no começo; porém, é temporário e desaparece com o tempo”. 

(BERGAMINI; CODA, 1997, p.78). 

Para Bergamini e Coda (1997) a fé no condicionamento  extrínseca, admite 

distinguir o chefe do líder eficaz. O chefe que mais tipicamente usa o poder do seu 

cargo para controlar os subordinados usa comumente prêmios e punições, estando 

sempre prevenida quanto às estratégias que lhe admitam utilizar-se dos recursos do 

meio ambiente a fim de obter, motivação aos seus liberados. Em compensação o 

líder evita tal prática, estando mais precavido em conseguir que os seus liderados 

não percam a sua motivação, e isso constitui em valorizar as forças motivacionais 

existentes em cada  pessoa. 

Um líder (gerente) para Marras, (2005) ainda pode suprir os reforços positivos 

imprescindíveis para gerar atitudes ou comportamentos que ele deseja, e, por outro 

lado, contrariamente, reprimir comportamentos indesejados, deixando de reparar o 

que não lhe interessa. 

 

4.2  Estilos de comportamento motivacional 

 

Bergamini e Coda (1997) afirmam que estudos feitos pelas ciências 

comportamentais apontam que ao se levar em conta as diversas tipologias tornam-

se possível individualizar quatro orientações básicas de comportamento 

motivacional. Desta forma os fatores de satisfação perseguidos pelas pessoas, em 

geral, encaixam-se dentro de quatro referenciais: 

 Participar: é o responsável por organizar o comportamento 

motivacional das pessoas que se preocupa com o próprio 

desenvolvimento pessoal para poder fazer jus ás responsabilidades 

que lhe são depositadas. Elas agem com uma grande cooperação e 

são conhecidas como formadoras de talentos; 

 Agir: este jeito se norteia pela importância que se dá aos desafios. 

Cheias de energia pessoal, essas pessoas são mais agitadas e rápidas 

que a maioria das pessoas com quais trabalha; 



41 

 

 Manter: é o organizador comportamental daqueles que se motivam, 

sobretudo por exercer atividades que precisem de análise, lógica e 

organização. 

 Conciliar: Distinguindo aquele que tem grande aptidão de interação 

pessoal, sendo otimista e animando os demais a verem lados 

diferentes do problema que estão vivendo. 

 

4.3  Motivando a equipe de vendas 

 

Segundo Las Casas (2004) uma das principais atividades do trabalho de um 

gerente de vendas é manter seus vendedores motivados. Mesmo que haja um 

processo de contratação correto, decorrente de seleção criteriosa, se não tiver uma 

equipe motivada independente da  qualificação dos contratados, será torna difícil 

obter bons resultados. A motivação é um fator que cria um ambiente favorável para 

que os profissionais de vendas trabalhem com entusiasmo, a fim de atingir os 

objetivos da empresa. 

É de suma importância que o gerente de vendas conheça  as necessidades 

de seus liderados a fim de mantê-los motivados, e a teoria de Maslow colaborara 

sobremaneira para esta tarefa. Os programas de incentivos aos vendedores, por 

exemplo, tem como objetivo não apenas estimular a auto-estima e o status, de 

acordo com as recompensas valorizadas pela equipe, como, ainda, para criar uma 

política salarial que supra as necessidades básicas do indivíduo.  

Por sua vez a empresa poderá proporcionar segurança concedendo 

benefícios, como assistência hospitalar, garantia de emprego etc. Para os 

vendedores que vendem mais e consequentemente recebem mais, os incentivos 

são dirigidos á auto-realização, uma vez que os outros degraus da pirâmide já 

tenham sido supostamente alcançados. 

Para Las Casas (2004) a motivação é interna e compulsiva. É uma força  que 

o indivíduo recebe como resultado de uma satisfação psicológica no seu trabalho. 

Apesar de ser íntimo e pessoal, o gerente pode e deve criar condições para que isso 

aconteça. O gerente tem de tornar o trabalho o mais interessante possível, delegar 

responsabilidade, proporcionar chances de progresso e crescimento, propiciar 

aprendizado constante e reconhecimento. 
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De acordo com um respeitável estudo sobre motivação concretizado por 

Doyle e Shapiro (1981 apud LAS CASAS, 2004, p.131 e 132) “os principais fatores 

que estimulam os profissionais de vendas para o trabalho, com garra e vontade são, 

tarefas claras; necessidade de realização; remuneração por incentivo; boa 

administração que é também um fator relevante, quando a empresa utiliza critérios 

adequados de recompensa e exerce liderança”. 

Os autores ainda apontam que supervisão que adquire liderança é aquela que 

fixa metas; Estabelece critérios de avaliação: representantes identificam pontos 

fracos e determinam áreas de treinamento necessárias; possui empatia: capacidade 

de colocar-se no lugar dos outros e demonstra conhecimento: para melhorar o nível 

de liderança, o administrador precisa conhecer o ramo de atuação da empresa. 

Desta forma pode-se concluir que todas as estratégias adotadas acima são 

relevantes para auxiliar na motivação, porém devem-se destacar outros pontos  

como reuniões de vendas, convenções, concursos, plano de carreira que é se suma 

importância na questão motivacional, pois o mesmo traz enriquecimento de trabalho, 

rotatividade e remuneração justa, além de u elevado  grau de comunicação. 

 

4.4 O feedback como fator motivacional 

 

A motivação das pessoas para melhorar a produtividade em uma tarefa  só 

aumenta quando elas têm uma meta desafiadora e recebem  feedback sobre seu 

progresso. Com metas claras e feedback detalhado, as pessoas podem se corrigir e 

entender melhor seu lugar no contexto geral. Com o feedback, essas pessoas 

poderiam definir que tipo de ajuda precisaria e quem poderia se beneficiar de sua 

ajuda. Nessas circunstâncias, estarão dispostas a se esforçarem mais. 

Para estimular as pessoas, segundo a visão de Kouzes; Posner, (2003),o 

líder tem que se aproximar das mesmas e mostrar-lhes que se importa com elas, 

sendo esta forma de feedback mais positiva e pessoal, será mais provável que 

consiga algo que outras formas não consigam: fortalecer a confiança entre líderes e 

seguidores.   
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4.5  Expectativas gerando alto desempenho 

 

Os líderes bem sucedidos para Kouzes; Posner, (2003), têm níveis bem 

elevados de expectativa, tanto para si como para os seus seguidores. As 

expectativas moldam o comportamento. Sendo assim, as altas expectativas do líder 

em relação aos outros se baseiam em suas próprias expectativas pessoais, por isto 

o líder aponta o caminho e assim, extrai o maior potencial de seus seguidores, 

quando influencia no seu desempenho.  

Os líderes reconhecem o impacto das profecias de realização das próprias 

expectativas. Tratam as pessoas de uma maneira que aumenta sua autoconfiança, 

permitindo que elas realizem mais do que inicialmente acreditavam ser possível. 

Sentindo-se valorizados, os funcionários passam a confiar mais em si mesmo, 

e dá o melhor de si, o que, por sua vez, precipita o sucesso. Ou seja, o potencial que 

existe em cada um aflora devido à crença do líder.  

 

4.6  Empresas com foco em preparar talentos  

    

A grande riqueza das empresas está nos seus talentos. Para mantê-los, faz-

se imprescindível usar seus potenciais. Este grupo necessita ser cultivado com muita 

atenção. Nele podem estar os futuros sucessores para cargos de maior 

responsabilidade. Comumente os talentos se sentem valorizados quando: 

 

 São solicitados para tomar parte de projetos desafiadores.  

 Têm suas responsabilidades aumentadas.  

 Notam que a organização está investindo no seu crescimento.  

 Participam constantemente de treinamentos.  

 São reconhecidos publicamente pelas suas contribuições.  

 Trabalham em equipe, com cargos superiores como, coordenadores ou líderes. 
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A potencialidade das pessoas nas empresas não tem sido adequadamente 

empregada; elas são induzidas a um desempenho burocrático sem nenhuma 

inovação ou criatividade, reprimidas a uma cultura empresarial de otimização dos 

lucros e redução de custos. O capital financeiro é, diversas vezes, considerado a 

única saída para o sucesso das organizações. 

 

A sociedade brasileira vive um momento de profundas transformações 
sócio-econômicas, e isto vem exigindo mudanças. Quando, no 
trabalho, são retirados todos os elementos desafiadores, criativos, 
prazerosos e a possibilidade do indivíduo deliberar sobre seu próprio 
desempenho, é retirada, também, a parte humana do trabalhador; com 
isso, extrai-se, também, a possibilidade de tornar-se digno, saudável, 
alegre, criativo, responsável. Logo, ele é equiparado aos demais 
recursos de produção. A pessoa passa a ter um valor correspondente 
à importância de seu emprego ou à sua capacidade produtiva. 

(MATTOS, 1992, p.5), 
 

As empresas necessitam de pessoas competentes e criativas para afrontar as 

dificuldades do mercado atual. Os funcionários podem constituir-se em componentes 

impulsionadores de conseqüências dentro da organização; constituem a vantagem 

competitiva que representa o diferencial que uma organização pode ter perante o  

mercado e mostrar-se concorrente; são, ainda, os que fazem a diferença e 

personalizam-na, fazendo-a distinguir-se de todas as outras.  

Para que isso aconteça, é indispensável que as pessoas sejam treinadas, 

lideradas, avaliadas, motivadas e remuneradas de forma adequada e que ainda 

tenham um feedback da sua performance, é importante ainda que as pessoas 

possam participar de decisões importantes e possam expor suas idéias. 

A procura constante da ação e eficiência, além da concorrência, o mundo 

globalizado, a questão da reengenharia, o Programa de Qualidade Total, entre 

outros, são novos acontecimentos que o poder econômico emprega como forma de 

mudança de paradigma a fim de maximizar o lucro das organizações. 

A história expõe que o homem sempre buscou maneiras de melhor utilizar os 

seus empenhos para conseguir melhores resultados. A empresa é uma dessas 

criações e apresenta distinções. Até meados do século XVIII, as organizações se 

ampliaram mais vagarosamente. A partir da Revolução Industrial, com o invento da 

máquina a vapor aplicada à produção, entre outros inventos tecnológicos, 

apareceram modernas organizações e novos desafios na área administrativa. 
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Percebe-se desta forma que a humanidade em um contexto geral  depende 

da empresa, quer para a sobrevivência, ou ainda para o sucessivo desenvolvimento. 

É por meio da organização que a vida se torna duradoura nas sociedades 

modernas. 

 

O indivíduo, sozinho, é incapaz de satisfazer todos os seus desejos e 
necessidades; então, o homem, devido às suas limitações, necessita 
interagir com outros. Desta forma, reconhece que a organização é o 
instrumento através do qual os indivíduos atingem seus objetivos e 

satisfazem seus desejos e necessidades. (SCHEIN, 2001, p.10), 
 

Nas teorias administrativas, nota-se de uma maneira geral, uma superioridade 

de valores econômicos trazendo danos aos valores humanos. O homem é analisado 

como mais um recurso organizacional a fim de maximizar o lucro e minimizar os 

custos e mensurado pela sua produção ou resultado final. Há a busca do resultado 

por meio do homem, mas sem o homem. 

A teoria tradicional pondera que o homem é levado a se motivar pelo 

pagamento, fonte de sua sobrevivência. É por meio de gratificações salariais e dos 

prêmios de produção que o homem adiciona ao máximo seu potencial.  

Já na Teoria da Burocracia,  o individuo  é um ser separado que reage como 

ocupante de função e posição através de incentivo material e salarial em busca de 

máxima eficácia.  

Essa teoria avalia as pessoas como detentores de cargos, impessoalmente, 

isto porque as pessoas são transitórias e os cargos são inalteráveis na organização. 

Contrariando essas definições, nasceu a Teoria das Relações Humanas, ou seja, 

aquela que avalia os trabalhadores como seres sociais que obtêm suas satisfações 

por meio dos grupos com os quais interatuam. 

Além disso, aparece o homem organizacional que advém da Teoria 

Estruturalista sendo aquele que desempenha papéis em distintos lugares das 

empresas e que precisa ter flexibilidade para adotar as mudanças, tolerância às 

frustrações para sustentar os conflitos e constante anseio de realização, bem 

desigual do homem organizacional de Weber, fundamentalmente impessoal.  

Já a teoria comportamental defende que o homem busca apenas o modo 

adequado e não o melhor modo de fazer um trabalho; não procura o lucro máximo, 

mas sim o lucro adequado; não o preço prodigioso, mas o preço aceitável; este é o 
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denominado o homem administrativo. 

O desenvolvimento da teoria organizacional defende a organização, 

necessariamente, de um ponto de vista interno, como norma fechada e 

fundamentada na visão de que as variáveis internas são essenciais para alcançar os 

objetivos. 

Já os modelos organizacionais tradicionais são de maneira geral, antiquados, 

criando fortes oposições à inovação. Foi imprescindível uma evolução nas teorias 

administrativas, que administrasse no que se refere às mudanças, para obter um 

modelo aberto, ágil e maleável, e idealizar uma organização verdadeiramente 

moderna.  

 
A busca da potência das Organizações vem sendo, atualmente, 
apreensão dominante não só para empresários e administradores, 
como ainda para filósofos, cientistas, políticos e para todos os que se 
incomodam com melhor qualidade de vida para a sociedade. A grande 
organização tornou-se o ponto central de referência no contexto social 
contemporâneo. Sua atuação e influência traduzem-se num complexo 
e dinâmico mecanismo do qual resultam trabalho, utilidade e bem-
estar. Todavia, a exigência de bons serviços, com constância, é 
ofuscada pela complexidade estrutural, pelo excesso de etiquetas e 
pelo comportamento estereotipado, fruto das deformidades da 

organização burocrática.(MATOS, 1980, p.11),  
 

Quanto ao método para se preparar um plano organizacional,deve 

basicamente, ponderar duas perspectivas: 

 
A do desempenho, que se preocupa com a forma de efetivação dos 
trabalhos e parte do pressuposto que são meros mecanismos 
econômicos para obter o trabalho e alcançar objetivos que não 
poderiam ser alcançados por indivíduos isoladamente; a social-
cultural, que se preocupa com o indivíduo e parte da pressuposição 
que as empresas existem para satisfazer as necessidades particulares 

e grupais.(NADLER, 1995, p.30) 
 

Estes aspectos só se tornam de valia quando compatíveis para instituir 

organizações guiadas para o trabalho e à satisfação das pessoas, ambos, classes 

indispensáveis na construção do aspecto da organização moderna. 

Levando-se em conta o capital humano, funcionários que tem conhecimento 

no que tange o atendimento aos clientes tendo como objetivo dar à organização uma 

vantagem competitiva é importante que haja um reconhecimento e investimento 

neste funcionário e, ao longo desse procedimento, tirar proveito do capital humano a 

fim de criar um ativo organizacional. O que deve ser oferecido ao funcionário 
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eficiente são cursos especialização, recompensa financeira ou material, e o aumento 

de perspectiva do plano de carreira 

Porém o modo como direcionam suas carreiras pertence ao funcionário 

através da maneira como aprendem e tiram proveito do que realmente necessitam, 

pois tanto os funcionários quanto as organizações tem o poder de regular os efeitos, 

e não somente a participação, avaliar um resultado, não somente o custo que este 

investimento acarretará e principalmente uma competência aprendida. 

É difícil analisar com clareza o fator humano nas organizações sem pensar na 

questão da individual de cada pessoa. Afinal, quando se fala em organização, 

refere-se a uma estrutura onde existam relacionamentos humanos desenvolvidos 

por indivíduos.  

 

A articulação entre identificação e trabalho vem de uma tradição que 
confia ao papel social expressividade na constituição da identidade. É 
de grande valia entender o fator humano como parte de um contexto 
sócio-histórico que acirra o ato de trabalhar e lhe atribui valor positivo, 
faculta-lhe valor ímpar na existência, constituindo-se representante do 

eu. (JACQUES.1996, p.15) 
 

Quando se trata de abordar a questão da identidade do indivíduo há  outros 

pontos que podem ser abrangidos, e que contribuem para a reflexão, tais como a 

vontade de pertencer ao grupo ou à organização; a participação funcional da pessoa 

na vida da organização; a identificação da pessoa com a organização onde sucesso 

da organização passa a ser seu próprio sucesso. 

Todas as ferramentas e métodos utilizados antigamente, para conquistar e 

reter clientes agora atualmente estão sendo usadas para atrair e reter talentos. 

Desta forma são inegáveis as mudanças profundas ocorridas nos últimos tempos 

uma das principais a ser apontada era a questão do tempo em que o funcionário 

permanecia na empresa, nos dias atuais o antes era um problema hoje é um 

beneficio, pois mudar várias vezes de emprego agrega conhecimento e gera 

competências essenciais.  

O funcionário atualmente investe cada vez mais em si próprio e busca uma 

resposta  positiva para este investimento. .  

Essa nova visão do trabalho ainda ajuda a entender o porquê se manter 

durante  anos em um mesmo emprego deixou de ser importante. A lealdade está 

vinculada ao trabalho, aos objetivos que o funcionário pretende alcançar e não mais 
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à organização, ou seja, o seu compromisso é com ele próprio. 

Atualmente, o feedback é cada vez mais importante, pois tem de haver 

interesse de ambas as partes. Tão importante como descobrir talentos, as 

organizações precisam também ser descobertas por estes talentos. 

 

4.7 O Mercado pede novas estratégias 

 

O mercado globalizado pede novo s métodos e probabilidades, atualmente se 

faz necessário que haja um alinhamento total entre o planejamento estratégico e o 

aprendizado organizacional. 

 “Para ser plausível enfrentar o futuro é de grande valia que não se despreze 

o passado. Aprender com os erros é uma garantia de que não haja necessidade de 

repetições inúteis e por muitas vezes, desastrosas”. (DRUCKER.1998, p.74), 

Desta forma o autor sugere um programa de estudos onde os seis aspectos 

abordados não devem ser descuidados, antes sim, realçados e trabalhados para 

que as organizações tenham condições de, uma vez ininterruptamente capacitadas, 

consigam ser competitivas no mercado. São eles: “Conhecer o trabalho; Estar a par 

do alinhamento organizacional; Saber entender sobre o futuro; Entender sobre o 

ambiente operacional;Ter coragem para desafiar paradigmas;Conhecer e 

desenvolver a memória organizacional”. (DRUCKER 1998, p.75) 

Desta forma é cada vez mais claro que, para fazer parte de uma organização 

se faz necessário o constante aprendizado e um bom alinhamento com os objetivos 

da empresa.  

O bom profissional tem como fator de destaque intervir com idéias que tragam 

resultados satisfatórios ao grupo e a organização. A uniformidade do grupo de 

trabalho é fundamental para que se pense nestes seis pontos apresentados acima. 

Ou seja, um total envolvimento com o trabalho e com o grupo.  

Desta forma, ter uma visão futurista é fazer com que o presente seja 

aproveitado na sua totalidade sem descuidar das perspectivas futuras. Para Drucker 

(1998, p.78) “é ter o poder de enxergar várias possibilidades existentes e estar apto 

para agir de maneira eficaz dentro delas. É aumentar e projetar previamente as 

competências de situações que poderão acontecer”.  
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CONCLUSÃO 

 

Cada período marcou com diversas percepções e atribuições aquele que 

exerce a função da liderança. O método de liderança seguido é uma decorrência de 

vários fatores, como por exemplo, o contexto histórico ao qual se está contido.  

Concluem-se desta forma que todos os indivíduos são líderes. Em algum 

aspecto ou situação já exerceram ou irão exercer o papel da liderança.  

É notável que exista uma grande tendência de valorização para o crescimento 

das potencialidades dos indivíduos, como ainda de novas aptidões para atuar nas 

organizações. Entretanto, há fatores que restringem algumas atitudes e na realidade 

as organizações as colocam a fim de limitar determinadas ações. 

Desta forma limita o líder, pois ao mesmo tempo em que ele pode inovar se 

mantém preso ao estatuto da organização,  

Na realidade existem muito obstáculos no que diz respeito ao 

desenvolvimento pessoal. Essa questão ainda tem um agravante quando existe um 

maior índice de desemprego e ainda se tem uma baixa qualificação dos 

profissionais.  

O líder nato entende que seu papel não é efetuar tarefas, mas ajudar e dar 

apoio aos seus liderados para que se alcancem assim os objetivos da organização. 

Sendo assim, o líder necessita basicamente saber delegar, ter uma voa 

comunicação e saber reconhecer as conquistas de seus liderados. 

Ser um líder de alto nível precisa muito mais do que o desenvolvimento de 

habilidades humanas precisa ter sensibilidade quanto ao conjunto para que se possa 

compreender e ajudar de maneira satisfatória seus liderados. Não tem como criar 

líderes eficientes no que tange a motivação dos trabalhadores se os mesmos não 

estiverem sensibilizados para alcançar os objetivos da organização 

Pretendeu-se mostrar no trabalho embasado na visão de autores que o 

primeiro ingrediente básico de um líder é uma visão maior.  

Retomando a hipótese concluí-se que o líder tem uma idéia clara do que quer 

fazer, tanto no campo profissional quanto pessoal, e força para persistir diante de 

reveses e mesmo derrotas. Desta forma O estilo de liderança favorece o trabalho em 

equipe 

Líderes que mostram valores concretos e positivos no dia a dia tornam os 

seus liderados mais produtivas. O desempenho profissional das pessoas recebe 
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total influência por meio das crenças e seus líderes. 

Desta forma retomando as hipóteses ao passar informações relevantes aos 

funcionários, os lideres conseguem minimizar conflitos e motivar os colaboradores a 

uma participação mais ostensiva. 

A única coisa que se pode fazer para manter as pessoas motivadas é 

conhecer suas necessidades e oferecer fatores de satisfação de tais obrigações. O 

desconhecimento desse aspecto irá fazer com que paradoxalmente se consiga 

desmotivar as pessoas. Assim sendo, a grande preocupação não reside em adotar 

estratégias que motivem as pessoas, mas especialmente criar um ambiente de 

trabalho no qual o trabalhador mantenha o tônus motivacional que tinha em seu 

primeiro dia de trabalho 

Este trabalho objetivou apresentar a importância de elementos que constitui a 

ação do líder eficaz, que reconhece a diversidade de seus colaboradores, suas 

peculiaridades, seus valores específicos, buscando um bom e compartilhado clima 

de trabalho. Objetivou também levantar de que forma a liderança influência na 

motivação de colaboradores. Pois entender a percepção dos colaboradores de uma 

empresa quanto ao clima organizacional, é, sem dúvida, uma ferramenta de gestão 

estratégica na busca contínua pelo Encantamento do Cliente Interno 

O clima organizacional é de certa forma, o reflexo da cultura da organização, 

ou melhor, dizendo, o reflexo dos efeitos dessa cultura na organização como um 

todo. 

Retomando as hipóteses concluí-se que a Pesquisa de Clima é uma forma de 

mapear o ambiente interno da empresa para assim atacar efetivamente os principais 

focos de problemas melhorando o ambiente de trabalho 

Neste contexto, o clima organizacional busca retratar o estado de satisfação 

dos colaboradores em relação a diversos itens, dentre os quais: ao seu trabalho, a 

empresa; a ele mesmo; aos colegas de trabalho, às condições de trabalho; à sua 

chefia/gerência, bem como visualizar e identificar o grau de alinhamento entre a 

cultura definida pela organização e as ações realizadas no dia-a-dia 

Abranger a motivação humana inclui um desafio para muitos psicólogos e 

administradores. Diversas pesquisas têm sido estabelecidas e várias teorias têm 

tentado ilustrar o funcionamento desta coragem que leva as pessoas a atuarem em 

benefício do alcance de objetivos. No entanto, normalmente mostram que existem 

ainda muita confusão e desconhecimento sobre o que é e o que não é motivação 
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Desta forma concluí-se que diante do abordado, tendo como base em 

grandes teóricos que abordam o assunto deste trabalho, a liderança é um forte fator 

de influência na motivação, assim como no clima organizacional, demonstrando 

ainda que uma forma de mensurar a satisfação dos colaboradores a pesquisa de 

clima organizacional é de suma relevância. 
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