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RESUMO 
 

Nos últimos anos a comunicação interna vem se tornando imprescindível nas 
organizações. A empresa pode usa-la estrategicamente para melhorar o clima entre 
os colaboradores, aumentar a produtividade do funcionário. Não basta apenas 
motivá-los; é necessário informá-los adequadamente. Por meio da comunicação 
interna, é possível estabelecer meios comunicacionais que possibilitam o 
relacionamento eficaz desde a direção da organização até os funcionários 
operacionais. Para a comunicação interna, encontram-se inúmeras ferramentas 
disponíveis para que a mesma seja desenvolvida com êxito. Entre elas estão: Jornal 
impresso, jornal mural, newsletter, intranet, revista interna, TVs e rádio corporativo. 
Os líderes, no entanto, precisam reconhecer a comunicação como algo estratégico 
na gestão coorporativa, onde agrega valores à produtos e serviços. É através dela 
que conseguimos formar uma verdadeira equipe harmoniosa e motivada a 
promover, interação e o relacionamento entre as pessoas e os departamentos. O 
presente estudo abordara o tem fazendo uma breve revisão de literatura 
conceituando comunicação, dando um foco em comunicação interna, motivação e 
liderança. 
 

Palavras Chave: comunicação; motivação; liderança. 

 



 

ABSTRACT 
 

In recent years internal communication has become indispensable in organizations. 
The company can use it strategically to improve the climate among employees, 
increase employee productivity. It is not enough to motivate them, you must inform 
them adequately. Through internal communication, it is possible to established ways 
of communication that enable effective relationship since the direction of the 
organization to operational staff. For internal communication, there are numerous 
tools available to it to be developed successfully. Among them are: Newspapers 
printed mural newspaper, newsletter, intranet, internal magazine, TV and radio 
enterprise. The leaders, however, must recognize communication as something 
strategic corporate management, which adds value to products and services. It is 
through her that we can form a real team and motivated to promote harmonious, 
relationship and interaction between people and departments. This study has 
addressed the doing a brief review of literature conceptualizing communication, 
providing a focus on internal communication, motivation and leadership. 
 
Key-words: communication; motivation; lead. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Comunicação Interna nas organizações, empresas ou entidades nem 

sempre foi valorizada ou reconhecida como de vital importância para o 

desenvolvimento e sobrevivência das empresas. Nos últimos anos, passou a ser 

considerada como algo imprescindível às organizações, tornou-se ferramenta 

estratégica e, com isso, as organizações aumentaram significativamente a 

preocupação com seus funcionários, mais especificamente em a forma de mantê-los 

motivados para melhorar a produtividade. 

Bergamini (1997) afirma que se pode considerar a Revolução Industrial 

como um dos precursores do que se conhece como motivação nas organizações, foi 

um embrião do que se tem hoje. Considerando que as organizações existiam muito 

antes da Revolução Industrial conclui-se que a preocupação com o fator humano 

nas organizações é algo recente. 

A autora continua explicando que, antes da Revolução Industrial, a 

principal forma de motivação consistia em punições tanto psicológicas como de 

restrições financeiras gerando um ambiente generalizado de medo. Após a 

Revolução Industrial houve investimentos pesados para aumentar a eficiência dos 

processos produtivos e isso resultou numa preocupação com a melhora dos 

procedimentos na forma de trabalhar. 

Um funcionário pode possuir todas as qualidades necessárias ao 

desempenho do cargo, ter as ferramentas necessárias, o conhecimento, ser bem 

treinado e ter um bom ambiente de trabalho. Contudo, isto não garantirá, 

necessariamente, que ele realizará de forma produtiva sua tarefa. De acordo com 

Glasser (1994), “o fracasso da maioria de nossas empresas não está na falta de 

conhecimento técnico. E, sim, na maneira de lidar com as pessoas. Foge a nossa 

compreensão, o hábito dos administradores de achar que os trabalhadores não 

produzem com qualidade apenas por falta de conhecimento técnico. Na realidade, 

isso está ocorrendo devido à maneira como são tratados pela direção das 

empresas”.  

Desta forma, vê-se que uma boa liderança para influenciar um grupo para 

alcançar metas e a comunicação do líder pode servir como fator motivacional para 

atingir melhores resultados para a organização. 

No começo do trabalho será explicado o conceito de comunicação, 
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comunicação nas organizações e comunicação interna, assim como os objetivos a 

importância, as formas e os meios utilizados na comunicação interna. A seguir, será 

apresentado o conceito de motivação e suas teorias motivacionais. Para finalizar, 

será explicado o conceito de liderança e suas teorias, como a motivação pode ser 

influenciada pela liderança, seguido da conclusão do presente trabalho monográfico. 
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2 COMUNICAÇÃO 
 

A comunicação acompanha a humanidade desde seus primórdios. A 

palavra comunicação vem do latim, communicare. O Dicionário Aurélio diz que 

comunicação significa “informação, participação, transmissão, convivência, 

relações”. Já segundo Matos (2009, p.2) comunicação é o mesmo que “tornar 

comum, partilhar, repartir, trocar opiniões (...)”. E Kunsch (2003, p.161) cita que 

comunicação é um ato de comunhão de ideias e o estabelecimento de um dialogo. 

Não é apenas uma transmissão de informações. 

 

A comunicação implica uma transferência de significados entre 

as pessoas e, para que seja capaz de produzir um efeito real, precisa ser 

compreendida pelos envolvidos no processo comunicativo. (Terciotti e 

Macarenco, 2012, p.2) 

 

É utilizada para se estabelecer relações entre os seres humanos. Expor 

suas opiniões, sentimentos, emoções e compartilhar conhecimentos. Em outras 

palavras, a comunicação é a troca dessas informações entre os sujeitos. 

 

O ato de comunicar está além da simples transmissão de 

informações, é na realidade um processo pelo qual se instaura uma 

compreensão recíproca e se forma um sentido compartilhado, resultando 

em um entendimento sobre as ações que os sujeitos envolvidos são 

levados a assumir juntos ou de maneira convergente. (ZAFIRAN apud 

Kollross 2008, p. 3) 

 

Terciotti e Macarenco explicam que, para que o processo comunicacional 

ocorra, são necessários alguns elementos-chaves, que sem um deles, pode se 

comprometer todo o processo. São eles: 

 Emissor: é aquele que transmite a mensagem codificada ao 

receptor. Vale ressaltar que a experiência e a autoridade do 

emissor aumentam a atenção do receptor à mensagem. (DuBrin, 

2006, p.205) 

 Receptor é quem recebe, decodifica e interpreta a mensagem 

enviada pelo emissor. 
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 Mensagem é o objeto da comunicação. É constituída de um 

conjunto organizado de sinais ou signos pertencentes a um 

código linguístico ou não. 

 Ambiente é o contexto no qual as mensagens são transmitidas e 

recebidas. É um elemento extralinguístico muito importante, pois 

determina o comportamento comunicacional dos falantes. Por 

exemplo, mais ou menos formal. 

 Canal ou meio de comunicação é o meio (oral, escrito, visual ou 

corporal) por meio do qual a mensagem é transmitida e que serve 

de suporte físico à transmissão da mensagem. 

 Código é um conjunto de sinais ou signos linguísticos ou não, 

comuns tanto ao emissor como ao receptor, e das regras de 

utilização desse conjunto. Um exemplo é a língua portuguesa. 

Vale ressaltar que a “resposta” e o “ruído” devem ser considerados, 

apesar de não serem elementos-chaves, pois nem sempre estão presentes. 

 Resposta ou feedback é a reação do receptor ao ato de 

comunicação e permite que o emissor saiba se sua mensagem foi 

ou não compreendida pelo receptor. 

 Ruído é tudo aquilo que interfere na comunicação, ocasionando 

perda de informação durante a transmissão da mensagem. 

O modelo utilizado para indicar os elementos envolvidos no processo de 

comunicação é o seguinte: 

 

Figura 1 – Modelo do processo de comunicação 

Fonte: TERCIOTTI, 2012, p.4. 
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Para Nassar (2001, p. 51), a estrutura comunicacional possui quatro 

características essenciais. Tais como: Emissor - está ligado a organização; Meio – 

ligado as ferramentas da comunicação; Receptor - público interno e as Respostas- 

que são os resultados obtidos. 

Pelo que se vê o processo de comunicação é algo simples, porem, 

quando colocado em pratica é um tanto mais complexo e, podendo ser, conflituoso, 

pois estamos nos referindo a seres humanos.  Segundo Matos (2009, p. 17), os 

indivíduos possuem a necessidade de alimentar o ego e a vaidade, por isso a 

comunicação pode ser um tanto conturbada. 

 

2.1 A COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Antigamente a comunicação empresarial era utilizada com o propósito de 

atingir mais lucratividade para a organização. A expressão comunicação 

organizacional surgiu na década de 1990, assumindo uma conotação mais complexa 

da informação e dos processos comunicacionais. A comunicação passa a ser 

utilizada como um fator estratégico para a ampliação e integração da estruturas 

organizacionais, envolvendo todos que participam desse processo. 

A comunicação organizacional é de extrema importância para as 

organizações, pois visa passar informações, tomadas de decisões corretas e 

desenvolver relacionamentos que integram e coordenam todas as partes. 

 

Cada vez mais, a importância da comunicação é destacada 

como fator fundamental para a busca constante de melhoria da qualidade 

do trabalho. Ao englobar a atividade e as políticas de emissão e captação 

de informações, a comunicação empresarial solidifica a cultura (crença e 

valores), as filosofias e as estratégias de ação de uma organização. Ou 

seja, ela é responsável pela formação da imagem institucional, o que é 

considerado por muitos gurus do marketing como o principal patrimônio da 

empresa, uma entidade ou ate mesmo de um profissional. (MATOS, 2009. 

P. 61) 

 

Quando uma empresa não se comunica bem os problemas logo 

aparecem: funcionários desmotivados, fornecedores que perdem a confiança e 

clientes insatisfeitos, não existindo uma comunicação interna e externa. 
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A comunicação de qualidade passou a ser vista, há alguns anos, como 

diferencial em uma organização. Sendo assim, um sistema bem administrado de 

comunicação em uma empresa caminha para alcançar o  sucesso. Enquanto um 

sistema comunicacional com erros leva ao fracasso da organização. Por isso, é 

necessário aprimorar a comunicação de uma empresa com seus funcionários e 

entre os próprios funcionários a fim de alcançar a qualidade das informações e maior 

produtividade e comprometimento na empresa. 

 

2.2 FUNÇÃO DA COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Terciotti e Macarenco explicam que, nas organizações a comunicação 

atende a quatro importantes funções: 

 Controle: tem por objetivo controlar os comportamentos dos 

membros do grupo, envolvendo aspectos de autoridade e poder. 

 Motivação: gerar motivação ao deixar claro o que se deve ser 

feito e qual deve ser o desempenho de cada um, constituindo um 

reforço ao comportamento esperado. 

 Expressão Emocional: permitir a expressão dos sentimentos, 

facilitando a demonstração de satisfação ou de frustração por 

parte do individuo. 

 Informação: fornecer informações para a criação de alternativas 

de solução de problemas ou para servir de base à tomada de 

decisão. 

 

2.3 OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Pimenta (2004, p. 100) destaca cinco objetivos da comunicação 

organizacional, a saber: 

 Criar e divulgar a imagem institucional da empresa; 

 Adequar os trabalhadores a um mercado cada vez mais 

complexo, instável e competitivo; 

 Atender as demandas dos consumidores; 

 Defender os interesses da empresa junto aos governos federal, 

estadual e municipal e seus representantes; 
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 Encaminhar questões relacionadas a sindicatos, órgãos de classe 

e a preservação do meio ambiente. 

Tendo como consequências de uma boa comunicação organizacional a 

melhoria dos serviços e o aumento do lucro e da produtividade da empresa. 

 

2.4 AS FORMAS DE COMUNICAÇÕES NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Diversos autores citam que há duas formas de comunicação nas 

organizações. A comunicação formal e a comunicação informal. 

 

2.4.1 Comunicação Formal 

 

Matos cita (2009, p.74) que a comunicação formal engloba todas as 

fontes e meios de comunicação e de transmissão de informações oficialmente 

existentes na estrutura da empresa. São representados por reuniões, memorandos, 

ofícios, comunicados, atas de reuniões, relatórios funcionais, etc. Este tipo de 

comunicação esta ligado a administração e, segundo Torquato (1986, p.63) visa 

“assegurar o funcionamento eficiente da empresa”. 

Já Kunch (2003, p. 84) acredita que a comunicação formal “deriva da 

estrutura normativa da organização e, através de diversos veículos estabelecidos 

pela organização como: os impressos, os visuais, os auditivos, entre outros.” A 

autora lembra que é primordial tornar comum, tornar público essas informações a 

todos os integrantes da empresa.   

Para complementar, Terciotti e Macarenco (2012, p.75) explica que a 

estrutura organizacional formal é aquela deliberadamente planejada e formalmente 

representada, em alguns aspectos, pelo organograma da empresa. As principais 

características são: 

 Possui ênfase nas posições em termos de autoridade e 

responsabilidade; 

 É estável; 

 Esta sujeita a controle; 

 Possui líder formal. 
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2.4.2 Comunicação Informal 

 

A comunicação informal se manifesta de diversas maneiras, sem um fluxo 

comunicacional definido e de forma desordenada. 

Matos cita (2009, p 74) que a comunicação informal é todo o meio ou 

suporte que efetiva a comunicação, ou a transmissão de informações, fora dos 

canais formalmente autorizados ou reconhecido como fontes fidedignas. 

Terciotti e Macarenco (2012, p.74) acrescentam que a comunicação 

informal geralmente ocorre em paralelo à formal, envolvendo as conversas entre 

chefes e subordinados ou entre colegas em caráter não oficial e não sistemático. 

Muitas vezes, esse tipo de comunicação é contaminado por boatos e fofocas.  

Pela comunicação informal circula todos os verdadeiros sentimentos de 

uma equipe interna. Um exemplo claro o que pode ocorrer no dia- a- dia da empresa 

são as manifestações de trabalhadores insatisfeitos por algum motivo que querem 

protestar por melhores condições e esperam ser ouvidos pelos dirigentes. Essa 

manifestação não é controlada pela administração. 

E para complementar Terciotti e Macarenco (2012, p.75) explicam que a 

estrutura organizacional informal é aquela que surge da interação social das 

pessoas, ou seja, ocorre espontaneamente quando as pessoas se encontram. Não 

apresentam organograma. E suas principais características são: 

 Esta nas pessoas; 

 Sempre existirá; 

 A autoridade flui na maioria das vezes na horizontal; 

 É instável; 

 Não esta sujeita a controle; 

 Esta sujeita aos sentimentos; 

 Possui líder informal; 

 Desenvolve sistemas e canais de comunicação informais (boatos, 

fofocas, rumores, rádio-peão, etc.). 

 

2.5 FLUXOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Segundo Torquato (2004, p. 39) os fluxos de comunicação exercem 

grande influência sobre a eficácia do processo comunicacional. “São eles que 
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constituem os caminhos, os desvios e os degraus por que atravessa a 

comunicação.” São divididos em fluxo descendente, ascendente, lateral e diagonal. 

 

2.5.1 Fluxo Descendente 

 

Torquato e Matos (2009, p. 75) classificam que é o tipo de comunicação 

vertical, isto é, de cima para baixo.  

Matos (2009, p.75) segue a mesma linha de Kunsch (2003, p. 85) e 

explica que é uma comunicação oficial (falada, impressa ou eletrônica) que transmite 

normas, procedimentos, atribuições, políticas, instruções, estratégias, planos, 

objetivos e metas, praticas organizacionais, noticias institucionais. É a comunicação 

que tem origem nos cargos diretivos e gerenciais e segue na direção do corpo 

funcional da empresa. 

O Fluxo descendente, apesar de estar presente em todas as empresas, 

ocorre principalmente em empresas autoritárias, onde a intenção é apenas repassar 

informações já tomadas aos funcionários, sem poderem opinar e sem consultá-los. 

De acordo com Marin citado por Nieviroski e Amorin( 2007, p. 3), 

Este fluxo de comunicação, tido como o mais importante para a 

direção da organização, torna-se causa frequente de problemas, tais como: 

saturação de informações nos canais que fazem este tipo de comunicação; 

ordens comunicadas às pressas e vagamente e comunicação realizada sem 

precisão devido a termos muito técnicos ou sem critérios. Ou seja, este 

fluxo de comunicação apresenta distorções na sua execução em virtude de 

sua prática rotineira. 

 

Já Terciotti e Macarenco (2010, p. 57) citam que é possível ainda que os 

lideres use essa comunicação com o fim de incentivar a comunicação de baixo para 

cima. 

 

2.5.2 Fluxo Ascendente 

 

As comunicações ascendentes ocorrem de forma contrária da 

comunicação descendente, acontece de baixo para cima, ou seja, se processa nas 

bases em direção aos níveis mais elevados da hierarquia organizacional. 

Matos (2009, p. 76) explica que podem ser opiniões, criticas, elogios, ou 
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reclamações dos funcionários. São expressas por meio de reuniões e conversas 

formais e informais, por meio de caixas de sugestões ou pesquisa de clima 

organizacional. 

Geralmente esse fluxo de comunicação tende a ser mais eficaz quando 

acontece de maneira informal e espontânea. E corresponde ao processo de 

feedback, ou seja, é o retorno dos funcionários sobre ações administrativas, políticas 

gerenciais e planos organizacionais determinados pela direção da empresa. Em 

suma, é a partir desse fluxo que a gerência obtém informações dos seus 

funcionários.   

 Torquato (2004, p. 40) afirma que: 

O sistema ascendente não tem força do sistema formal, e 

grande parte das mensagens flui por meio de canais informais, escapando, 

assim, ao controle. (...) os planos de sugestões, os boletins de resultados de 

tarefas e os círculos de controle de qualidade constituem algumas formas 

que respondem pelo fluxo ascendente.   

 

2.5.3 Fluxo Horizontal ou Lateral 

 

A comunicação horizontal ou lateral é a comunicação que acontece entre 

colegas de trabalho que estejam em um mesmo nível hierárquico. Segundo Matos 

(2009, p. 76) “nas estruturas organizacionais mais burocráticas e hierárquicas pode-

se identificar uma tendência para se manter a informação como propriedade secreta 

de grupos de um mesmo nível funcional (...). Ou seja, as informações podem ser 

controladas e manipuladas conforme interesse de determinados grupos 

profissionais”. 

Kunsch (2003, p. 86) enfatiza a importância desse fluxo: “possui papel 

agregador que proporciona a socialização de informações, assim como o 

conhecimento de atividades das outras unidades organizacionais” 

Terciotti e Macarenco (2012, p. 65) afirmam que: 

A comunicação horizontal, alem de ter um caráter colaborativo 

e multidisciplinar, leva ao compartilhamento não só de informações, 

experiências e idéias, mas também de responsabilidades entre funcionários. 

Alem disso, quando colegas cooperam entre si, o trabalho necessita de 

menos esforços para ser realizado e torna-se muito mais ágil. 
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2.5.4 Fluxo Diagonal ou Transversal 

 

Torquato (2004, p. 41) explica que o fluxo diagonal trata-se de 

mensagens trocadas entre um superior e um subordinado localizados em 

departamentos diferentes. E Matos (2009, p.76) diz que esse fluxo se dá em todas 

as direções, sem distinção de níveis hierárquicos. 

Esse modelo se insere em organizações menos burocráticas e mais 

abertas aos fluxos informais.  

Torquato (2004, p. 41) expõe alguns pontos positivos, como a rapidez, 

tempestividade e transparência, e os negativos, como ruídos na comunicação. 

 

2.5.5 Fluxo Circular. 

 

Segundo Matos, esse tipo de fluxo acontece em empresas de pequeno 

porte e extremamente informais, onde as informações circulam indistintamente entre 

todos os níveis da sua estrutura funcional. 

 



21 

3 COMUNICAÇAO INTERNA 
 

3.1 O QUE É COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

A comunicação interna é aquela dirigida ao público interno da 

organização, sobretudo seus funcionários. Kunsch (1995, p. 93) afirma que o 

objetivo principal da comunicação interna é de promover a máxima integração entre 

a organização e seus empregados sendo “um setor planejado com objetivos 

definidos para viabilizar toda a interação possível entre a organização e seus 

empregados”. 

Torquato (2010, p. 54) afirma que a missão básica da comunicação 

interna é “contribuir para o desenvolvimento e manutenção de um clima positivo, 

propicio ao cumprimento de metas estratégicas da organização, ao crescimento 

continuado de suas atividades e serviços e a expansão de suas linhas de produtos”. 

 

“A comunicação é o processo básico pelo quais os gerentes e 

os profissionais realizam suas tarefas; e as pessoas em posição de 

autoridade consistentemente consideram a habilidade de comunicação 

como algo vital para o sucesso.” (Dubrin 2006, p.204) 

 

Segundo Terciotti e Macarenco (2010, p. 73) para ser bem sucedida, a 

comunicação interna deve ser clara, objetiva, e não deixar brechas que possam 

gerar desentendimentos ou fofocas. Alem disso, todos os elementos da 

comunicação (emissor, mensagem, canal, motivo, tempo, receptor) devem estar 

presentes, e as possibilidades de ruídos devem ser previstas equacionadas antes 

que a comunicação ocorra de fato. 

Marques (2002) cita os 5C’s de uma comunicação interna eficaz: 

 Clara 

 Consistente 

 Continua e frequente 

 Curta e rápida e 

 Completa. 

Já Ruggiero (2002) afirma que a qualidade da comunicação interna é 

derivada de alguns pontos considerados de suma importância, explicitados abaixo: 
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 Prioridade à comunicação: qualidade e programação da 

comunicação assegurando sintonia da energia e recursos de 

todos com os objetivos maiores da empresa.  

 Abertura da alta direção: disposição da cúpula de abrir 

informações essenciais garantindo insumos básicos a todos os 

colaboradores.  

 Processo de busca: pro atividade de cada colaborador em 

buscar as informações que precisa para realizar bem o seu 

trabalho.  

 Autenticidade: verdade acima de tudo, ausência de jogos de faz 

de conta e autenticidade no relacionamento entre os 

colaboradores assegurando eficácia da comunicação e do 

trabalho em times;  

 Foco em aprendizagem: garantia de efetiva aprendizagem do 

que foi comunicado, otimizando o processo de comunicação.  

 Individualização: considerar as diferenças individuais, garantindo 

a sinergia e qualidade de relacionamento na empresa.  

 Competências de base: desenvolvimento do saber ouvir, 

expressão oral e escrita, habilidades interpessoais, assegurando 

a qualidade das relações internas.   

 Velocidade: rapidez da comunicação dentro da empresa, 

maximizando sua qualidade e níveis de contribuição aos objetivos 

maiores.  

 Adequação tecnológica: equilíbrio da tecnologia e do contato 

humano.   

A comunicação interna é um dos mais importantes componentes da 

comunicação integrada e, segundo Neves (1998), deve transmitir as mensagens de 

acordo com as estratégias definidas pela área de recursos humanos. À comunicação 

cabe determinar as estratégias de como e quando levar estas mensagens ao 

conhecimento do público interno. 

Então, é possível definir a comunicação interna como um processo no 

qual uma série de ferramentas serão utilizadas para facilitar a interação e a troca de 

informação entre a empresa e seus colaboradores.  

O processo de comunicação é abrangente e pode manifestar-se de 
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formas diferentes, tais como visual, interpessoal, escrito, falado, etc. Às vezes passa 

imperceptível o fato de que todos estão participando de um processo de 

comunicação, conscientemente ou não. Isto porque a comunicação pode ocorrer 

através de ações formais e informais. Estar consciente desta realidade poderá 

favorecer aos processos de comunicação, tornando-os, além de intencional, muito 

mais assertivo (SILVA; FERNANDEZ JUNIOR, 2008, Cap. 2). 

 

3.2 O OBJETIVO DA COMUNICAÇÃO INTERNA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Pallesi (2010) cita em sua apostila que os principais objetivos da 

comunicação interna são: 

 Integrar e motivar o corpo funcional 

 Criar climas favoráveis à mudança de realidade 

 Direcionar as ações para as metas principais 

 Contribuir para a alavancagem dos potenciais humanos 

 Cristalizar os ideais de inovação e mudanças 

 Criar elementos de sinergia intersetores 

 Aperfeiçoar processo e técnicas operativas 

 Reforçar o sistema de decisões 

 Abrir as comunicações ascendentes 

 Despertar sentimentos de vitória e orgulho 

 Oferecer maior transparência aos objetivos e metas da 

organização 

 Exibir imagem forte 

 Ajudar do trabalho de endomarketing 

 

3.3 A IMPORTANCIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Assim como, atualmente, a empresa deve estar sintonizada com o mundo 

a sua volta, o funcionário, por sua vez, deve estar sintonizado com sua empresa e 

com o mundo. Terciotti e Macarenco (2010, p. 74) explicam que a comunicação é a 

principal ferramenta de informação para manter as partes sintonizadas. E para esse 

processo é necessário ter informações e, alem disso, em uma empresa, é preciso 

fazer circular as informações. 
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3.4 FORMAS DA COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

3.4.1 Comunicação Cultural 

 

É o processo verbal mínimo, gráfico e tátil pelo qual os seres humanos 

exprimem e intercambiam ideias, sentimentos e informações, visando a estabelecer 

relações e somar experiências.  

Nas organizações trabalha no ajustamento e equilíbrio dos sistemas 

sociais internos. Sua preocupação está relacionada ao ajustamento do indivíduo 

consigo, com seus interlocutores e com os grupos. 

 

3.4.2 Comunicação Administrativa 

 

Abrange o conteúdo relativo ao cotidiano da administração, atendendo às 

áreas centrais de planejamento e às estruturas técnico-normativas, com a finalidade 

de orientar, atualizar, ordenar e reordenar o fluxo das atividades funcionais. Trata-se 

do suporte informacional-normativo da organização.  

 

3.4.2.1 Tipos de mensagens da Comunicação Administrativa 

 

Normas, instruções, políticas comerciais, negociais, políticas de 

desenvolvimento pessoal, políticas de promoção, políticas salariais, regulamentos, 

avisos, informações sobre novos lançamentos, programas, resultados de 

campanhas, mudanças institucionais etc. 

 

3.4.2.2 Problemas comuns no sistema de Comunicação Administrativa 

 

 Indefinição clara de responsabilidades; 

 Falta de conhecimento pleno do negócio; 

 Dissonâncias normativas; 

 Excesso de informações; 

 Defasagem tecnológica; 

 Melhor segmentação; 

 Ausência de tempestividade; 
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 Má administração do tempo; 

 Inadequação de canais; 

 Desvios na direção dos canais; 

 Inadequação de linguagens; 

 Ausência de critérios editoriais; 

 Apresentação estética ruim; 

 Sistema de distribuição inadequado; 

 Falta de especialistas; 

 

3.4.2.3 Aperfeiçoando a Comunicação Administrativa 

 

 Informatizar a comunicação; 

 Enxugar massas informativas; 

 Segmentar temáticas; 

 Preparar os corpos funcionais; 

 Disponibilizar um sistema de fontes e gestores; 

 Aperfeiçoar a estética das linguagens; 

 Conferir maior tempestividade; 

 Uniformizar / massificar conhecimentos; 

 Aprimorar comunicações ascendentes. 

 

3.4.3 Sistema de Informação 

 

Este sistema utiliza equipamentos eletrônicos e programas formais para 

produzir, armazenar, processar, traduzir e distribuir informações. Ele agrega as 

informações armazenadas em bancos de dados. 

 

3.4.4 Comunicação Social 

 

A área de Comunicação Social envolve as ações da comunicação coletiva 

ou de massa, por meio de jornais, revistas, rádio, televisão e internet. 
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3.5 OS MEIOS UTILIZADOS DA COMUNICAÇÃO  

 

De acordo com pesquisa da ABERJE (2007, p. 24) dirigida por Nassar e 

Figueiredo, o principal veículo utilizado na comunicação interna de uma empresa 

nos últimos anos é o jornal impresso, seguido da intranet e revista.   

 

Figura 2 – Pesquisa de Comunicação Interna 

Fonte: NASSAR, 2007, p.24. 

 

3.5.1 Jornal Impresso 

 

O jornal impresso é o veículo mais tradicional de comunicação interna e 

continua sendo utilizado por muitas empresas, conforme pesquisa da ABERJE. 

Nele são veiculadas informações de interesse institucional e 

mercadológico, democratizando as informações para os colaboradores e suas 

famílias, evitando ruídos na comunicação. O veículo também promove um canal 

bilateral de comunicação, onde os funcionários podem expressar suas opiniões. 

Como qualquer jornal, o objetivo principal é que seu conteúdo seja 

absorvido, analisado e discutido pelo seu público e muitas empresas se esquecem 

disso, utilizando inadequadamente essa ferramenta e os recursos da organização, 
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sem atingir os resultados esperados.  

De acordo com Girardi (2005, p. 7), “as matérias devem instruir, educar, 

incentivar valores morais, fortalecer laços humanos, promover intercâmbios sociais, 

concorre para desenvolver a personalidade dos trabalhadores, sua dignidade 

pessoal”. Esse veículo jornalístico pode conter reportagens, entrevistas especiais, 

charges e fotografias dos funcionários, empresários, eventos e confraternizações. 

Para elaborar o Jornal Interno é fundamental fazer uma pesquisa para 

conhecer profundamente o público interno para então decidir a forma mais eficaz de 

atingi-lo, e manter pesquisas de avaliação, para ver se realmente o conteúdo está 

sendo aceito e compreendido.  

Alem disso, requer também planejamento. De acordo com Cesca (1995, 

p. 114) “sem planejamento, as dificuldades que surgirão em decorrência da 

improvisação levarão a sua extinção  logo após os primeiros números”. É preciso 

definir linha editorial, apurar as informações, discutir as pautas, ter formato definido, 

periodicidade entre outros. A autora explica que planejar é encaixar todos esses 

ajustes no contexto das políticas da empresa.  

 

Levar o jornalismo estratégico para dentro do ambiente 

empresarial é a garantia de implantação de um novo modelo de transmissão 

de informações, capaz de promover e estimular a quebra de paradigmas. É 

também uma forma segura de facilitar o diálogo, contribuindo com a 

descentralização do poder e com o processo de gestão do conhecimento. 

(ALVARENGA, 2005, online) 

 

Alvarenga (2005, online) expõe três princípios básicos para a criação de 

um jornal de empresa estratégico: 

1. Fidedignidade: é preciso garantir espaço no jornal para notícias 

ruins; 

2. Liberdade de Imprensa: relação de confiança entre o 

responsável pela comunicação e o jornalista responsável pelo 

veículo. Segundo a autora, é essa relação que garante a 

imparcialidade dos fatos. Para isso, é preciso primeiramente 

conhecer os objetivos da empresa; 

3. Equilíbrio: Cabe ao responsável pelo departamento de 

comunicação da empresa, estar sempre em contato com o público 
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alvo do jornal. Cabe a ele também, montar um jornal com leitura 

atraente e agradável. 

 

3.5.2 Jornal Mural 

 

O Jornal Mural é um dos veículos mais democráticos de comunicação 

interna, além de acessível a todos os funcionários da organização, possui um baixo 

custo.  

É uma ferramenta onde a troca de informações entre empresa e 

funcionários são feitas diariamente e de forma imediata. O jornal mural de acordo 

com Cesca (1995, p. 94) não se confunde com quadro de avisos e por se tratar de 

um jornal, possui até mesmo pautas. Estas pautas devem ser diárias e possuir 

assuntos de interesse geral. 

França citado por Cesca (1995, p.95) afirma que,  

(...) O jornal mural para se tornar instrumento eficiente deve ser 

bem programado e executado, merecer programação editorial, pauta diária, 

programação visual, devendo ainda contar com recursos gráficos, fotos e 

ilustrações. Não pode ser peça isolada, mas parte do planejamento global 

da comunicação da empresa e organizado a atender suas necessidades 

diárias de informações e como complemento de outros veículos 

empresariais. 

 

De acordo com Pereira (2009, online) o jornal mural “é um veículo 

essencialmente comunitário, no qual seus participantes podem ler e escrever mais 

livremente suas notícias e opiniões. Ao contrário de outros veículos de comunicação 

social, o jornal mural é aquele que exige uma participação mais efetiva de cada um”. 

Os Jornais Murais precisam ser colocados em lugares de boa visibilidade, 

onde todos os empregados tenham fácil acesso, sem alterar a movimentação interna 

da empresa e com boa iluminação. O layout também é importante, ele deve chamar 

atenção dos funcionários, ser agradável aos olhos e ter noticias bem distribuídas. 

E em muitas empresas ao lado do Jornal Mural é colocada uma caixa de 

sugestões, onde o público interno pode deixar seus comentários sobre o veículo e 

suas informações. Tornando possível uma comunicação de via de mão dupla entre a 

empresa e seus funcionários. 

Mereu (2006, p. 34) conclui que “o Jornal Mural oferece cobertura mais 



29 

ampla e variada dos fatos, podendo divulgar mais frequentemente as atividades da 

empresa, seus produtos e serviços”. 

 

3.5.3 Newsletter ou Boletim Informativo 

 

Newletter são boletins informativos distribuídos como mensagem 

eletrônica que o usuário pode receber via Internet após efetuar um cadastro, 

geralmente é recebido via correio eletrônico. Por esse motivo, não é um meio 

intrusivo. 

As empresas geralmente utilizam desse meio para divulgar novidades e 

fornecer informações. É um meio rápido, simples acessível e barato. 

De acordo com Filipini citado por Cenerini (2009, p. 47) “mais do que e–

mail marketing, newsletter é relacionamento: começa com a afinidade dos dois 

lados, desenvolve a confiança, mantém vivo o interesse e constrói uma satisfação 

duradoura”. 

Deve-se ter cuidado com o conteúdo da Newsletter, a estrutura deve ser 

claro, de forma confortável para a leitura e na busca de informações, os tópicos deve 

ter coerência, e, principalmente, a linguagem deve ser de acordo com o publico que 

ira recebê-lo. Por isso, de acordo com Lemos( 2003, p. 274) se trata de um veículo 

com publicação determinada e dirigido a um público específico. 

 

3.5.4 Intranet 

 

A intranet é um veículo de comunicação interna muito utilizado pelas 

empresas atualmente e possui um baixo custo. É uma rede de computadores de uso 

exclusivo de uma organização com conteúdo corporativo para centralizar os 

procedimentos, circulares, notícias e principalmente informações para todos os 

funcionários de forma igualitária. 

Segundo Ramires (2005, p. 33), “por ser um veículo acessivo e interativo, 

a internet logo se transformou em um dos principais meios de comunicação 

utilizados pelas empresas”. Uma das vantagens da intranet é a atualização imediata 

das informações, ou seja, as notícias podem ser publicadas a qualquer hora e lidas 

por todos os funcionários da empresa. 
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A intranet deve ser um trabalho, a nosso ver, de parceria, visto 

que agrega pelo menos estas três instâncias da empresa: a que cuida da 

comunicação interna (nós da comunicação); a que, de maneira geral, tem 

que ver com o processo de gestão (recursos humanos); e a que 

operacionaliza, tecnicamente, a plataforma do ambiente (tecnologia). Ela 

poderá cumprir objetivos, se planejada e executada por meio da 

convergência dessas competências, e tenderá a “patinar”, caso uma dessas 

áreas esteja ausente ou dela participe de forma marginal. (BUENO, 2009, p. 

94-95) 

 

De acordo com Bueno (2009, p. 92),  

A intranet ideal, a intranet que funciona, tem uma dimensão 

mais ampla do que a meramente administrativa ou burocrática e pode 

incorporar uma série de instrumentos, veículos, canais, sistemas de 

relacionamento ou interação, tornando-se, dessa forma, parte importante do 

processo de comunicação interna. 

 

As vantagens da intranet são: rapidez, interatividade, capacidade de 

atualização de informações imediatas, mensagens instantâneas e, principalmente a 

segurança, pois muitas vezes, o conteúdo é sigiloso. 

 

3.5.5 Revista Interna 

 

A revista interna também é uma ferramenta muito utilizada pelas 

empresas e se destacam pelo seu gênero mais sofisticado. Possui caráter 

informativo, amplo numero de paginas e suas matérias são mais elaboradas e de 

variedades de gêneros. Contem um espaço para matérias de entretenimento, cultura 

e lazer.  

O texto de uma revista é um pouco diferente do texto dos demais 

veículos. Segundo Scalzo (2003, p. 75-76),  

Além de conter informações de qualidade, exclusivas e bem 

apuradas, o texto de revista ter um tempero a mais. Diferente do leitor de 

jornal, o de revistas espera, além de receber informação, recebê-la de forma 

prazerosa. Ele quer a informação correta, simples e clara (...) mas também 

quer receber um texto que não seja seco, como um mero aperto de mão. 

(...) o bom texto é aquele que deixa o leito feliz, além de suprir as 

necessidades de informação, cultura e entretenimento. 
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Cesca (1995, p. 119) afirma que é preciso manter a periodicidade desse 

veículo, pois “sem periodicidade não se fixa imagem e consequentemente não se 

forma conceito”. No caso da revista pode ser mensal, bimensal ou trimestral, 

podendo também ser utilizada para a comunicação externa, dirigida aos clientes de 

uma organização. 

Se as informações forem interessantes, claras e objetivas, com certeza a 

empresa terá um retorno positivo muito maior de sua equipe, alem de se sentirem 

mais estimulados em relação ao trabalho. 

 

3.5.6 TVs e Rádios corporativos 

 

A TV e o rádio corporativo surgiram devido à necessidade de 

comunicação em grandes empresas, funcionam muito bem como ferramenta de 

treinamento, comunicação interna e motivacional, informação rápida e eficiente, já 

que o usuário não precisará perder horas lendo textos e interpretando assuntos, pois 

o próprio apresentador poderá demonstrar em áudio e vídeo o ponto de vista ideal 

para seu tema. São ferramentas modulares e personalizáveis, portanto, podem ser 

adequadas às necessidades da organização. 

Normalmente, são implantadas pelas empresas visando complementar o 

plano de comunicação institucional, que combina diversas ferramentas, as quais 

trarão ao funcionário diversos tipos de informações relevantes, não só sobre a 

empresa e seu ramo de atuação, mas que também gerarão conhecimento sobre 

temas recorrentes. Além disso, são canais dinâmicos e, se bem feito, divertidos, que 

ajudarão também a entreter os funcionários, fazendo com que seu nível de stress 

diminua e ele alcance um melhor rendimento no trabalho. 

Em suma, a TV e o radio são ferramentas que conseguem explorar os 

temas de relevância para a empresa, ao mesmo tempo em que estreita o 

relacionamento com o público interno de uma forma inovadora. O canal proporciona 

ao seu espectador informação e entretenimento, simultaneamente, por isso, é tão 

eficiente. 

 

3.5.7 Opinião e boatos 

 

Boatos, também conhecido como radio peão são manifestações 
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comunicacionais informais entre os colaboradores de uma empresa, correndo 

paralelamente aos comunicados oficiais, e que, de alguma forma, vem para 

compensar as falhas existentes na comunicação formal, olhando de forma 

psicológica vem mostrar as pessoas que alguma coisa está acontecendo e precisa 

ser equilibrada, ainda que através de tensões e angústias (TORQUATO, 2002; p. 

177); sendo assim, os administradores devem sempre estar atentos ao boato, por 

que ele sempre estará presente dentro da organização. 

 

...o boato é, antes de mais nada, uma informação: ele traz 

elementos novos sobre uma pessoa ou um acontecimento ligados à 

atualidade. Dessa forma ele se distingue da lenda que, em geral, se refere a 

um fato passado. Em segundo lugar, o boato está destinado a ser 

aumentado. Não se espalha um boato com a única intenção de divertir ou 

de estimular a imaginação: nisso também ele se distingue das histórias 

engraçadas ou dos contos. O boato procura convencer. (KAPFERER, 1993, 

p. 5) 

 

Qualquer oportunidade é um meio de especulação dos empregados para 

discutirem sobre assuntos não esclarecidos que envolvam a organização, como 

demissões, crises, troca da direção ou o lançamento de um novo produto. Esse 

mecanismo de alta propagação funciona como uma saída dos funcionários – e às 

vezes a única forma de informação – para satisfazerem às suas curiosidades sobre 

supostas ações da empresa em que trabalham. 

A origem do termo Rádio Peão surgiu nas manifestações sindicais do final 

dos anos 70, principalmente na região do ABC paulista. O termo, traduzido ao pé da 

letra, significa os discursos transmitidos pelo chão de fábrica. Porém, sabemos que 

esse canal paralelo circula por toda a parte, em todos os setores empresariais, 

inclusive na alta administração. Na verdade, esse sistema informal de comunicação 

atrai funcionários que não se sentem seguros para manifestarem suas opiniões, seja 

porque eles não encontram um relacionamento aberto para tais discussões ou 

simplesmente por medo e vergonha de questionar. Além da falta de informação, 

existe o fato de que algumas pessoas sentem a necessidade de desabafar e serem 

ouvidas, principalmente quando se sentem ameaçadas. E isso pode acontecer com 

todos os colaboradores da empresa, independentemente do cargo que ocupam. 

Na visão de muitos profissionais de comunicação, a Rádio Peão ou 
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Peãonet, como vem sendo chamado esse mecanismo informal que também utiliza o 

e-mail e a intranet para realizar as discussões, é a grande inimiga da comunicação 

interna, “é informação que desinforma”.  

Uma das maneiras de combatê-la é criar programas de encontro entre os 

líderes e os empregados, como o “Café com o Presidente”. Dessa forma, os boatos 

podem ser esclarecidos e as questões serão claramente discutidas. Entretanto, é 

preciso adequar o discurso à prática, fazendo com que os funcionários se sintam 

confortáveis com a situação. Os movimentos gestuais do orador devem estar de 

acordo com o que está sendo falado. Olhares desviados, pés batendo no chão e 

gestos com as mãos que deixem transparecer o nervosismo, por exemplo, podem 

dar margem a equívocos e distorção dos fatos. 

Segundo Carlos Parente, diretor de comunicação da Avon Brasil, as 

informações precisam ser disponibilizadas no tempo e frequência necessários. Às 

vezes, a empresa deve antecipar os fatos para evitar que surjam falsos boatos, 

aumentado, assim, as especulações acerca do assunto. 

Adaptando a linguagem e os veículos aos diversos públicos internos, a 

informação, transmitida de maneira transparente, ágil e verdadeira, inibe a formação 

de boatos e passa credibilidade aos colaboradores. A Rádio Peão é um exemplo 

prático de que os funcionários querem e devem fazer parte da organização. 
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4 MOTIVAÇÃO 
 

4.1 O QUE É MOTIVAÇÃO 

 

A palavra motivação tem origem na palavra latina movere, que significa 

mover. Robbins (2005, p.132) define motivação como o processo responsável pela 

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de 

uma determinada meta. Archer (1990, p. 8) acredita que a motivação é a 

consequência de necessidades não satisfeitas, que são intrínsecas as pessoas. 

Gil (2001, p. 202) cita que é a força que estimula as pessoas a agir. No 

passado, acreditava-se que essa força era determinada principalmente pela ação de 

outras pessoas. Hoje, sabe-se que a motivação tem sempre origem em uma 

necessidade, ou seja, a motivação de uma pessoa depende da força de seus 

motivos, onde, motivo pode ser entendido como desejos ou impulsos que ocorrem 

no interior dos indivíduos. Já os motivos ou necessidades dirige-se para os 

objetivos, que estão fora dos indivíduos. 

Por sua vez, Steers e Porter (1983, p.4) citado por Gil (2001, p. 31) 

propõem que a motivação seja uma cadeia de eventos baseada no desejo de reduzir 

um estado interno de equilíbrio tendo como base a crença de que certas ações 

deveriam servir a esse propósito. 

Assim, percebe-se claramente que a motivação de cada um está ligada a 

um aspecto que lhe é muito caro, aquele que diz respeito a sua própria felicidade 

pessoal. 

À maneira pela a qual a motivação se processa no indivíduo, a maior 

parte dos autores concorda que é por meio de um processo interno, mas que pode 

sofrer influência de fatores externos. 

Segundo Gil (2001, p. 34) no âmbito organizacional, envolve também o 

relacionamento entre lideres e seguidores. O líder enquanto tal só é autorizado a 

exercer o seu poder à medida que o seguidor reconheça nele grande sensibilidade 

interpessoal. O seguidor só terá percepção positiva do líder à medida que ele não só 

conheça as suas expectativas, mas também seja quem o ajude a atingir aquilo que 

por ele é desejado. 

Deve-se deixar claro que a tarefa da administração não é a de motivar as 

pessoas que trabalham numa organização. Até porque isto é impossível, levando-se 



35 

em consideração que a motivação é um processo intrínseco; íntimo para cada 

pessoa. No entanto, a organização pode e deve criar um ambiente motivador, onde 

as pessoas devem buscar satisfazer suas necessidades próprias. Segundo Archer 

(1989), [...] “a motivação, portanto, nasce somente das necessidades humanas e 

não daquelas coisas que satisfazem estas necessidades”. 

Lévy-Leboyer (1994), na sua obra “A Crise das Motivações”, propõe 

claramente que: 

A motivação não é nem uma qualidade individual, nem uma 

característica do trabalho. Não existem indivíduos que estejam sempre 

motivados nem tarefas igualmente motivadoras para todos. Na realidade, a 

motivação é bem mais do que um composto estático. Trata-se de um 

processo que é ao mesmo tempo função dos indivíduos e da atividade que 

desenvolvem. É por isso que a força, a direção e a própria existência da 

motivação estarão estreitamente ligadas à maneira pessoal que cada um 

percebe, compreende e avalia sua própria situação no trabalho, e 

certamente não à percepção daqueles que estão fora dela como os 

tecnocratas, os administradores e os psicólogos. 

 

4.2 TEORIAS DA MOTIVAÇÃO 

 

A complexidade do fenômeno da motivação determinou o aparecimento 

de diferentes teorias para a explicação desse fenômeno, tais como a hierarquia de 

necessidades de Maslow, a Teoria X e a Teoria Y de McGregor, a Teoria Motivação 

– Higiene de Herzberg, McClelland, Alderfer, Mausner, Snyderman, a Teoria das 

Expectativas ou Instrumentalidade - Vroom, a  Teoria do Reforço - Skinner, 

Connellan, a Teoria dos Objetivos – Locke,  Bryan, a Teoria da Equidade Homans e 

Adams. 

O fato de várias delas terem embasamento científico apenas complica 

ainda mais a questão (ROBBINS, 2002). Mas, quando uma teoria é considerada 

válida, isto não anula automaticamente as demais. Na verdade, muitas são 

complementares e o desafio é uni-las para tentar entender o seu inter-

relacionamento. 

As três principais teorias de motivação, do ponto de vista de alguns 

autores, são analisadas a seguir. 
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4.2.1 Teoria da hierarquia das necessidades - Maslow 

 

Em meados de 1950, o americano Abraham H. Maslow criou, uma das 

mais conhecidas teorias, a teoria da hierarquização das necessidades humanas.  

Segundo Maslow, a motivação dos indivíduos objetiva satisfazer certas 

necessidades que vão desde as primarias (fisiológicas) – as mais simples – ate as 

mais complexas ou psicológicas (autorrealização). 

Essas necessidades são organizadas em uma hierarquia, representada 

por uma pirâmide com cinco degraus, conforme a figura. 

 

Figura 3 – Pirâmide de Maslow 

Fonte: MASLOW, 1970. 

 

Onde: 

Autorrealização: o desejo dos indivíduos de renovar e reciclar seu 

potencial; tornar-se cada vez mais o que cada um seria capaz de ser. 

Autoestima: o sentimento das pessoas de sentirem-se valorizadas pelos 

que as rodeiam; sua autoestima; o desejo de sentir-se importante, competente e 

valorizado. 

Necessidades sociais: a necessidade endógena de amar e ser amado, ter 

amizades, vínculos familiares, intimidade, etc. 

Necessidade de segurança: a contrapartida da insegurança natural das 

pessoas: estabilidade, proteção, livre do perigo, um abrigo, uma estrutura, uma 
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ordem, etc. 

Necessidades fisiológicas básicas: São necessidades físicas como comer, 

beber, dormir, etc.  

As necessidades correspondentes aos quatro primeiros degraus da 

pirâmide são chamadas inferiores ou necessidades de deficiência. Isso porque 

representam carências irremediáveis do ser humano que, caso não supridas, limitam 

gravemente seu bem estar físico e psíquico. Apenas a ultima categoria, a da 

autorrealização, é considerada uma necessidade superior ou de crescimento. “Os 

autorrealizados não tem deficiências graves a remediar, por isso estão livres para 

crescer, para o amadurecimento e o desenvolvimento”, afirma Maslow (1991, p.242). 

 

4.2.2 Teoria X e teoria Y - McGregor 

 

A Teoria X e Y, de Douglas McGregor, foi publicada primeiramente em 

1960 sob o título The Human Side of Enterprise. Foi membro da School of Industrial 

Management do Massachusetts Institute of Technology, procurou com sua pesquisa 

responder à pergunta formulada por Alfred Sloan, na época membro da Comissão 

Consultiva da MIT's School of Industrial Management: "os dirigentes 

verdadeiramente eficientes são natos ou fazem-se por si"? (MCGREGOR, 1992).  

Durante mais de 20 anos McGregor pesquisou e estudou organizações 

buscando responder essa questão.  O seu enfoque principal foi sobre a percepção 

dos gestores, administradores, dirigentes em relação ao comportamento humano no 

ambiente de trabalho, que resultou em uma nova teoria denominada de X e Y. 

A Teoria X sugere que a maioria das pessoas não gosta de trabalhar e 

consequentemente a equipe funciona apenas pela disciplina e pela possibilidade de 

recompensa. Preferem serem dirigidos, desejando evitar responsabilidades; é pouco 

ambicioso, procurando segurança  acima de tudo. 

Já a Teoria Y considera que os colaboradores gostam de trabalhar e 

encaram o trabalho como fonte de satisfação e são capazes de dedicar-se para 

obter os melhores resultados. São criativos e com potencialidades que podem ser 

exploradas. 

 

A questão de ser X ou Y tanto pode se referir ao ‘ser’ do 

próprio individuo como ao ‘ser’ do gerente que o observa e avalia. Em 
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outras palavras, o trabalhador pode não ser X, mas pode ser visto como tal 

pelo gerente. Ou vice-versa. (MARRAS, 2002 p. 35) 

 

Essa analise do individuo no trabalho pode causar um impacto profundo 

nos resultados organizacionais. A teoria de McGregor veio reforçar e 

instrumentalizar ainda mais a maneira de ver as pessoas. 

 

4.2.3 Teoria dos dois fatores – Herzberg 

 

O professor Frederick Herzberg, formulou a teoria dos dois fatores. Em 

seu livro The Motivation to work (Motivação para o trabalho), foi o autor que mais 

ressaltou a questão da importância da motivação no trabalho. Ele afirmou que o 

maior fator motivacional para o homem encontra-se no interior do seu próprio 

trabalho. 

De acordo com a Teoria dos dois fatores citada por Marras (2002, p. 35), 

Herzberg aponta para a ideia de que no campo motivacional existem dois tipos de 

fatores:  

 Os que causam satisfação ou motivação: são os ‘fatores 

motivadores’. Mas a sua falta não necessariamente causa 

insatisfação ou desmotivação. E estão relacionados com o cargo 

ocupado pelo empregado e abrange: reconhecimento e 

oportunidade de progresso profissional, responsabilidade e 

realização e levam os funcionários de estados de não satisfação 

ao estado de satisfação (PONTES, 2002). 

 Os que não motivam: são os fatores ‘higiênicos’. Sua presença 

não necessariamente causa satisfação no trabalho, enquanto sua 

ausência causa insatisfação. Esses fatores abrangem todos os 

benefícios oferecidos pela empresa, tais como: ambiente de 

trabalho, relacionamento com os superiores, segurança no 

emprego, benefícios sociais e salário. 

A teoria dos dois fatores segundo Herzberg (1997): 

“Os fatores envolvidos na produção da satisfação (e motivação) 

no trabalho são separados e distintos dos fatores que levam à insatisfação 

no trabalho. Já que é necessário considerar fatores separados, dependendo 

do fato de estarmos examinando a satisfação ou insatisfação no trabalho, 
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segue-se que esses dois sentimentos não são antagônicos. O oposto de 

satisfação no trabalho não é insatisfação no trabalho, mas sim a ausência 

de satisfação; e, da mesma forma, o oposto de insatisfação no trabalho não 

é satisfação no trabalho, mas sim ausência de satisfação”. 

 

A proposição de Herzberg é a motivação pelo próprio trabalho, a ser 

conquistada através do enriquecimento do cargo (VROOM, 1997). Para Herzberg 

(1997), o enriquecimento do cargo é a forma de aumentar a satisfação do 

funcionário, pois este enriquecimento oferece a oportunidade de crescimento 

psicológico do funcionário. É uma proposição que não dever ser implantada de uma 

só vez, e sim de forma contínua. As mudanças iniciais devem durar um período 

bastante longo e devem impulsionar o cargo para cima, até o nível do desafio da 

habilidade contratada. Os que têm habilidade ainda maior poderão demonstrar 

melhor esta habilidade e conseguirão promoções para postos mais elevados. 

 

4.3 COMO RECONHECER PESSOAS MOTIVADAS NO TRABALHO 

 

Para lidar com a motivação, deve-se, antes de mais nada, identificar as 

pessoas que estão motivadas e as que não estão. 

Na maioria das vezes, uma observação do comportamento das pessoas é 

o único meio disponível, já que o “corpo fala”. Observar os gestos e a postura das 

pessoas, ou ate mesmo os objetos utilizados por elas pode identificar algum grau da 

motivação e satisfação do colaborador. Porem deve-se levar em conta que esse tipo 

de observação pode induzir a erros, já que as pessoas podem dissimular seus 

sentimentos. 

Um sorriso, uma expressão solicita, um olhar confiante, uma postura 

tranquila, leve inclinação do corpo em direção aos objetos, uma mesa organizada 

podem indicar interesse no trabalho. Já a cabeça apoiada, aparência desalinhada, 

inclinação do corpo para trás e postura displicente podem ser sinais de 

desmotivação. 

Mais expressivas ainda, podem ser as atitudes dos funcionários em 

relação ao trabalho. Fornecimento espontâneo de sugestões para melhorar o 

trabalho, receptividade a novas incumbências, franqueza nas respostas as 

perguntas que lhes são feitas, aceitação de desafios e aparência feliz são alguns 
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dos principais sinais de motivação. 

 

4.4 COMO MOTIVAR PESSOAS 

 

Motivar pessoas no trabalho é uma das tarefas mais difíceis. Os motivos 

tem origem em necessidades que variam não apenas de pessoa para pessoa, mas 

também numa mesma pessoa conforme o momento. 

Gil (2001, p. 210) explica que pode-se apresentar aos gerentes uma serie 

de recomendações que poderão de alguma forma, influir na motivação dos seus 

empregados. 

Valorize as pessoas: observe as pessoas sem preconceitos, 

concentrando a atenção principalmente nos fatores relacionados ao desempenho.  

Reconheça os avanços: aos empregados, na maioria da vezes, são 

impostos o cumprimento de metas. Logo, a cada avanço, deve ser reconhecido e 

todos seus êxitos devem ser elogiados e recebidos de forma animadora. 

Encoraje iniciativas: criar condições favoráveis para que os colaboradores 

manifestem suas próprias iniciativas. É necessário que demonstre receptividade e 

agradecimento de imediato a todas as ideias manifestadas. 

Ofereça incentivos: são recursos importantes para ajudar na motivação 

das pessoas. Esse incentivo, não é necessariamente um aumento de salário ou 

novos benefícios. Os gerentes devem ficar atentos às necessidades do funcionário 

para que os incentivos estejam de acordo. Um privilégio ou um presente podem ser 

muito mais motivadores que um aumento de salário. 

Enriqueça as funções: dividir o grupo em equipes de pessoas com 

habilidades intercambiáveis e trona-las responsáveis por uma tarefa menor, mas 

completa. A medida que agrega maior diversidade e responsabilidade ao trabalho, 

obtém-se maior comprometimento dos empregados e favorece o desenvolvimento 

de novas habilidades. 

Delegue autoridade: não confundir-se delegar responsabilidade e sim 

autoridade. Deve-se definir o nível de autoridade que pode ser delegado para se 

manter o controle geral da situação. 

Faça avaliações: as avaliações corretamente realizadas são entendidas 

como parte de um plano de desenvolvimento de pessoas propiciando aos seus 

empregados uma visão objetiva de seus desempenhos anteriores e assumir novas 
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responsabilidades para o futuro, e não uma forma de culpar e recompensar por 

tarefa realizada.  

Promova mudanças: participar de novas experiências provoca aumento 

do interesse, desenvolve a autoestima e o espírito de equipe independente da 

mudança que se estiver operando. 
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5 LIDERANÇA 
 

5.1 DEFINIÇÃO DE LIDERANÇA 

 

Ao longo do tempo definiu-se liderança através de diversos conceitos, 

isso ocorreu em função do contexto cultural, social e ambiental dos pesquisadores, 

no entanto, definir liderança, segundo Cavalcanti (2006), não é uma tarefa fácil, é 

mais fácil reconhecer quem a tem, porém, a definição mais usual refere-se à 

capacidade de influenciar pessoas ou grupos. 

Segundo Davis e Newstrom (2002, p 150) liderança é o processo de 

encorajar e ajudar os outros a trabalharem entusiasticamente na direção dos 

objetivos. É o fator humano que ajuda um grupo identificar para onde ele esta indo e 

assim motivar-se em direção aos objetivos. 

Barltlett e Ghoshal diz que liderança é o processo de influenciar as 

atividades de um indivíduo ou de um grupo para a consecução de um objetivo numa 

dada situação. É um processo do líder, do liderado e de variáveis situacionais 

(1997). 

Robins (2002, p. 304) define liderança como a capacidade de influenciar 

um grupo em direção ao alcance de objetivos. A liderança ocorre sempre que 

alguém procura influenciar o comportamento de um individuo ou de um grupo, 

qualquer que seja a finalidade. 

A liderança constitui um aspecto muito importante da administração. Sem 

liderança, uma organização seria somente uma confusão de pessoas e maquinas, 

do mesmo modo que uma orquestra sem maestro seria somente músicos e 

instrumentos. 

Pode-se definir a liderança a partir de quatro grandes funções 

estreitamente ligadas entre si: o funcionamento de uma política, de uma estratégia, a 

mobilização de equipes e o estabelecimento de alianças, de modo a criar uma 

cultura de empresa que seja motivadora. As pessoas necessitam de um maestro-

líder para combinar e desenvolver seu potencial energético. É inegável a importância 

do líder no desenrolar da psicodinâmica motivacional dos seus seguidores. De fato, 

liderar é ser capaz de administrar o sentido que as pessoas dão àquilo que estão 

fazendo (BERGAMINI, 1994). 

Gil (2001, p. 35) explica que estudos mais atualizados sobre liderança 
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apontam que a grande maioria dos chefes autoritários são, tipicamente, incapazes 

de conseguir um ambiente de trabalho em que os trabalhadores se sintam 

propensos a criar, impedindo a descoberta de maneiras inéditas e melhores de se 

realizar o trabalho, bem como resolver os mais variados tipos de problemas. Esse 

tipo de chefia gera grande insatisfação nos seguidores, o que ira fatalmente 

comprometer o desempenho organizacional a médio e longo prazo. 

Infelizmente, em muitas organizações é mais comum encontrar um 

grande contingente de pessoas que não nutrem a menor motivação por aquilo que 

fazem. Esses trabalhadores não experimentam, portanto, nenhuma satisfação ou 

realização pessoal gerada por aquilo que fazem no seu trabalho. O emprego, neste 

caso, passa a ser entendido como uma forma de angariar recursos para que possam 

sentir-se felizes fora dele. É nesse momento que o trabalho deixa de exercer seu 

papel como referencial de autoestima e valorização pessoal, passando a ser fonte 

de sofrimento e não oportunidade de realização sadia dos desejos interiores que 

cada um tem. 

 

5.2 TEORIAS PARA EXPLICAR A LIDERANÇA 

 

5.2.1 Teoria dos traços 

 

A maioria das pessoas acredita que um líder, já nasce líder. A teoria dos 

traços afirma que quem tem determinadas características seria um líder inato e 

quem não as tem seria liderado. 

Sobre essa teoria, Cecília Bergamini (1994, p. 28) ensina que: 

a primeira sistematização dos estudos sobre liderança, hoje 

conhecida como o enfoque ou teoria dos traços, enfatiza especialmente as 

qualidades pessoais do líder.  

[...] Na proposta adotada pela teoria dos traços são 

enfatizadas, portanto, qualidades pessoais do líder. 

 

A autora acrescenta que as qualidades pessoais do líder estão divididas 

em três grandes grupos: no primeiro grupo estão os fatores físicos, tais como altura, 

peso e aparência. No segundo grupo, estão as habilidades características como 

inteligência, fluência verbal, escolaridade e conhecimento. No terceiro grupo 
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encontra-se uma ampla gama de aspectos de personalidade, tais como moderação, 

introversão, extroversão, dominância, ajustamento pessoal, autoconfiança, 

sensibilidade interpessoal  e controle emocional. 

 

5.2.2 Teorias comportamentais 

 

5.2.2.1 Teoria dos estilos de liderança 

 

A diferença entre essa teoria e a teoria dos traços é que a dos traços 

acreditasse que as habilidades de lideranças são inatas, já as comportamentais 

podem ser ensinadas. 

Os estudos da Universidade de Michigan, afirmam existir duas dimensões 

do comportamento da liderança: orientação para o funcionário e orientação para a 

produção. Quando orientados para os funcionários, são enfatizadores das relações 

interpessoais (associado a maior produtividade). Quando orientados para a 

produção, tendem a enfatizar os aspectos técnicos e práticos do trabalho 

(ROBBINS, 2005). 

Os comportamentos que podem ser apresentados por um líder orientado 

para a produção, são:  

 Focaliza o trabalho do funcionário e enfatiza o cumprimento aos 

prazos, padrão de qualidade e economia dos custos;  

 Sente necessidade de cumprir as metas, superar a concorrência e 

o desempenho passado;  

 Esclarece as responsabilidades de cada indivíduo e distribui as 

tarefas. 

Já os comportamentos que podem ser apresentados por um líder 

orientado para as funcionários, são: 

 Focaliza o próprio funcionário ou o grupo, dá ênfase a relação 

humana e o desenvolvimento para o trabalho em equipe;  

 Ouve e presta a atenção;  

 Apoia os funcionários. 
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5.2.2.2 Grid gerencial 

 

Os estudiosos Blake e Mouton desenvolveram uma representação gráfica 

de uma visão bidimensional dos estilos de liderança. Ele surgiu a partir da visão 

bidimensional de liderança, onde o líder pode combinar os dois estilos (pessoas e 

tarefas) em seu comportamento.  

O Grid representa os dois tipos de preocupações (pessoas e produção) e 

como elas interagem em uma grade, na qual os autores colocam nos cantos e no 

centro as principais posições que representam cinco estilos. 

Existem 81 graduações e segundo os estudos, seria mais adequado o 

estilo de liderança que se aproximasse do 9.9, ou quanto mais o seu comportamento 

for o de um gerente de equipe. Então temos a ideia de um líder ideal. Porem existe 

pouca evidência para se afirmar que o estilo 9,9 seja o mais eficaz em todas as 

situações. É desejável que o líder se encontre tanto voltado às pessoas como à 

produção. 

 

Figura 4 – Grid gerencial 

Fonte: Hampton, 1990. 

 

5.2.3 Teoria das contingências 

 

A teoria das contingências, por fim, enfatizou que se deveria, também, 

enfocar a influência da situação. Dentre essas teorias podemos citar: o modelo de 

Fiedler; teoria situacional de Hersey e Blanchard; teoria da troca entre líder e 
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liderados; modelos de meta e caminho. 

O modelo de Fiedler refere-se à teoria de que os grupos eficazes 

dependem da adequação entre o estilo do líder em interagir com os subordinados e 

o quanto de controle e influencia a situação proporciona a ele. Acreditava que um 

fator essencial do sucesso, era o estilo de liderança do individuo. 

Caso se queira aumentar a eficácia organizacional e grupal, é preciso não 

só treinar mais eficazmente os líderes, mas também construir um ambiente 

organizacional no qual ele possa se sair bem (BERGAMINI, 1994, p. 55). 

Robbins explica que na teoria situacional, desenvolvida por Paul Hersey e 

Ken Blanchard, o foco são os liderados. A liderança bem-sucedida é alcançada pela 

escolha do estilo adequado que é contingente ao nível de prontidão dos liderados. O 

termo prontidão refere-se à habilidade e à disposição demonstradas pelas pessoas 

para a realização de uma determinada tarefa (2005). 

O mesmo autor também explica que a troca entre líderes e liderados 

também resultou em uma teoria que argumenta que, por causa das pressões do 

tempo, os líderes estabelecem um relacionamento especial com um pequeno grupo 

de liderados. Estes indivíduos constituem o grupo de dentro e têm toda a confiança. 

Os demais, formam o grupo de fora. (2005). 

E por fim, Robbins cita a teoria da meta e do caminho, que, atualmente é 

uma das mais respeitadas abordagens sobre liderança. O autor argumenta que é 

função do líder ajudar os subordinados no alcance de suas metas, fornecendo 

orientação e/ou apoio necessário para assegurar que tais metas sejam compatíveis 

com os objetivos da organização. O líder pode assumir um dos quatro 

comportamentos: diretivo, apoiador, participativo ou orientado para a conquista 

(2005). 

 

5.3 ESTILOS DE LIDERANÇA 

 

A classificação do comportamento humano não é recente. Hipócrates 

classificou os diversos perfis humano em quatro grupos, detalhando suas 

características predominante: 

 Sanguíneo: estão neste grupo as pessoas com características 

otimistas. 

 Fleumáticos: São as pessoas consideradas como lentas e 
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letárgicas. 

 Melancólico: São pessoas tristes e depressivas. 

 Colérico: São pessoas raivosas e facilmente irritáveis. 

Embora essa classificação seja rudimentar, esta traz elementos 

consistentes e presentes em diversos estudos que se seguiram. 

 

5.3.1 Características motivacionais dos lideres e administradores 

 

Administradores e lideres tem suas atuações de acordo com suas 

personalidades. 

 

Não se deve pretender que administrador e líder sejam a 

mesma coisa, bem como não se deve acreditar que o papel de liderança 

tenha uma qualidade superior e que o da gerência seja menos nobre ou 

tenha menor status do que o primeiro. (Kotter, 1997, p. 23) 

 

Muitas vezes administradores e lideres tem competências diferentes, que 

dentro de uma organização, se bem colocadas, completam-se entre si. Caso tenham 

características semelhantes, o que os diferenciara são os comportamentos que 

demonstram com maior frequência. 

Craig R. Hickman criou um questionário chamado “Tendência a Gerencia 

ou Liderança” (TGL), onde os comportamentos dos gestores são classificados. Para 

essa classificação é atribuído letras de acordo com os aspectos de maior afinidade a 

liderança ou administração. 

Para quem tem maio afinidade para administração são atribuída as letras: 

 A – Realista 

 B – Direcionado 

 C – Organizado 

Já para os que tem afinidades para liderança são atribuída as letras: 

 X – Imaginativo 

 Y – Considerador 

 Z- Adaptável 

No questionário a pessoa é possuidora de três características, e o 

conjunto delas predominantes é a que classificará em uma das duas vertentes 
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comportamentais: administrativa ou de liderança. 

Outro aspecto que pode ser observado tanto em lideres quanto em 

administradores são as características motivacionais que direcionam seu 

comportamento. Esse direcionamento ficará evidente no estilo empregado durante o 

dia a dia ou durante a execução de em projeto, podendo ser previamente analisado. 

Observando pelo aspecto da orientação motivacional e aplicando o 

“Levantamento de Estilos Motivacionais” (LEMO) a autora descreve quatro estilos 

principais e seus norteadores de comportamento: 

Ação – Aceitar o desafio de mostrar-se competente, não temer situações 

de competição, contanto que chegue onde pretende e entusiasme os demais a fazê-

lo também. 

Participação – Deixar-se nortear por sua grande sensibilidade, buscar, 

sobretudo o desenvolvimento da organização, das pessoas e de si mesmos. 

Conciliação – Estar aberto às pessoas, fazer com que se sintam 

confortáveis na convivência e possam entrar em entendimento, a fim de que seja 

possível conciliar interesses e pontos de vista. 

Manutenção – Ser cuidadoso, procurando pautar-se por dados concretos 

que garantam a qualidade daquilo que faz e inspirar a todos a segurança de cumprir 

o que for melhor. 

Essas características são encontradas em qualquer indivíduo seja ele um 

administrador ou um líder, não existe uma relação entre essas características e os 

papeis que são desempenhados por esses indivíduos, o importante com relação a 

elas é a forma dinâmica com que se manifestam nos indivíduos. Considerando que 

todos os indivíduos possuem tais características, o que nos difere uns dos outros em 

comportamento é a ordem de prioridade em que as aplicamos. 

 

5.3.2 Classificação motivacional dos lideres 

 

Os indivíduos podem ser identificados e classificados de acordo com a 

sequencia que prioriza tais norteadores. Porem deve-se levar em consideração o 

nível de stress emocional que a pessoa se encontra, pois pode haver alguma 

alteração nessa classificação, passando este a ser uma classificação temporária. 

Isto ocorre porque esse classificação esta diretamente ligada a ordem com que as 

ações são priorizadas pelo individuo. Portanto, essa analise, corresponde a forma 
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como o individuo percebe a realidade. 

Através da matriz de comportamentos pode-se classificar grupos 

considerando a ordem em que empregam cada uma das quatro características em 

uma situação normal, um total de 24 combinações, e ainda avaliar como essa varia 

quando o indivíduo está em situação de stress, com o total de 576 combinações. É 

uma forma muito mais rica de se analisar as nuances do comportamento humano, 

embora para esse estudo seja suficiente focar a análise restringindo-a apenas ao 

estilo dominante o que já garante uma gama razoável de comportamentos a analisar 

quando consideradas as situações normais e de stress, total de 16 combinações. 
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Figura 5 - Combinações dos norteadores motivacionais 

Fonte: BERGAMINI, 2002, p.34 

 

Dentre as combinações possíveis, encontram-se indivíduos que mantêm 

seus norteadores inalterados mesmo quando ocorrem situações de maior stress, 

isso pode ser visto tanto como constância na tomada de decisão quanto como uma 

inflexibilidade para se adaptar ao ambiente. Não se pode afirmar que uma 

combinação é mais eficiente que outra sem se analisar o contexto em que o 

indivíduo atuará. 
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5.3.3 Diferenças motivacionais entre lideres e administradores 

 

Bergamini (2002), para sua obra, pesquisou indivíduos lideres e 

administradores comparando o estilo principal e a ordem que atribuem a cada um 

deles. Entre líderes e gerentes constatou-se uma variação apenas quando analisada 

a característica de conciliação e manutenção isoladamente. Segundo os dados 

disponíveis na obra, existe uma tendência maior ao comportamento de conciliação 

por parte dos líderes enquanto administradores exibem mais frequentemente 

características de manutenção. 

Segundo Bergamini (2002) uma provável explicação para essa 

constatação pode estar no fato dos traços mais importantes para o exercício dessas 

atividades estarem mais relacionados às habilidades que esse direcionamento 

proporciona, como estar aberto às pessoas, do que o foco nos processos e 

qualidade predominantes no norteador de manutenção. 

Os administradores tentam manter os processos da empresa funcionando 

e realizar as melhorias que possam ser necessárias para fazê-lo funcionar mais 

eficientemente, mas o líder deve ir além destes patamares mudando o 

comportamento da equipe para torná-la mais eficiente. 

 

5.4 O EXERCICIO DA LIDERANÇA 

 

A liderança é um exercício pratico que se assimila ao praticar. A pratica é 

mais importante do que os conceitos que estão associados às habilidades do líder. 

 

5.4.1 Liderar em conjunto 

 

Hoje em dia, com a complexidade das organizações, o maior desafio é 

compor um time com pessoas motivadas para se conduzir uma administração mais 

eficiente. Segundo Kotter (1997) a liderança deve ser exercida de forma coordenada 

e distribuída. 

 “Cada vez mais, a lideranças nas empresas não é exercida por 

uma única pessoa; ela deve vir de muitas pessoas. As companhias são 

demasiado complexas e o ambiente está se transformando rápido demais 

para que uma só pessoa possa lidar com tudo isso.” (Kotter, 1997, p.25) 
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Ser participativo ao invés autoritário ajuda nesse trabalho de liderança em 

grupo. O compartilhamento do que está por trás do planejamento traz motivo ao 

trabalho, e ouvir as sugestões dos demais líderes que estão envolvidos no projeto 

traz a sinergia necessária à cooperação, pois o dia a dia torna-se parte de cada um 

dos envolvidos que se comprometem mais facilmente com os resultados a serem 

alcançados quando suas opiniões são consideradas e refletidas. 

 

5.4.2 Dar e receber feedback da equipe 

 

Para dar um feedback para a equipe, o líder deve, primeiramente, tomar 

alguns cuidados ao iniciar o processo. O feedback tem que estar focado em um 

assunto ou aspecto especifico, que possa ser medido dentro de uma determinada 

meta e que leve em conta a realidade dos fatos e de um tempo adequado para que 

possa surtir algum efeito. 

Quando um trabalho for bem realizado, é interessante que o líder 

demonstre a satisfação e que deixe claro a importância do resultado obtido, 

aumentando assim a motivação do funcionário para os próximos trabalhos. 

O feedback mal planejado pode resultar em efeitos adversos eliminando 

sua eficiência, afetando a imagem do líder e em consequência, desmotivando os 

liderados. 

As criticas, devem sempre ser feitas de forma privadas e de maneira 

construtiva, pois a exposição do funcionário, perante os outros, pode causar uma 

grande desmotivação. 

É importante ao líder sempre perguntar aos seus funcionários como se 

sentem no dia a dia, o que acham de suas posições e atividades ou ate mesmo 

sugestões e criticas. Essa comunicação ajuda o líder a perceber como esta o 

andamento do dia a dia de cada funcionário e perceber se há a necessidade de 

algum ajuste ou mudança. 

A ausência prolongada de feedback gera um problema motivacional 

equivalente a um feedback mal aplicado, Rubin (2008, p. 35) cita uma experiência 

constatada num curso de treinamento que o instrutor orientou a turma a ignorar 

completamente um dos participantes. Sem que esse soubesse da orientação do 

instrutor, o participante começou a sentir-se desprestigiado, perturbado e zangado. 
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Sua atitude foi a de se isolar e retribuir à turma a apatia com a qual todos lhe 

estavam tratando. 

O líder deve ficar atento a não dar feedback somente surge algum 

problema, pois é importante a equipe saber quando se acerta. 

Podemos dizer que os feedbacks podem ser usados como ferramenta 

motivacional sempre que estiverem alinhados às necessidades individuais de mais 

alto-nível dos integrantes, e não necessariamente precisam ser positivos para que 

isso ocorra, um feedback negativo colocado de forma inteligente para que possa ao 

mesmo tempo tratar de um problema corrigindo ações específicas e propiciando um 

aprendizado e consequentemente um crescimento, se forem bom executados 

levarão o indivíduo a atingir suas necessidades de realização se lhe for destacada a 

ciência desta evolução. 

Para se dar um feedback é interessante prestar atenção em alguns 

aspectos: 

 Seja específico – Identifique um evento em particular ou 

desempenho que dispare o feedback, bom ou mau. Quanto mais 

específico, melhor. 

 Mensurável – Utilize alguns valores quantitativos sendo 

concomitantemente específico. Por exemplo, se um membro da 

equipe se atrasa constantemente, apure a duração disso. Também 

empregue números como reais ou porcentagens. 

 Factível – Da mesma forma que um objetivo é cogitado como 

factível, o mesmo se dá com o feedback. Pode ser que não seja 

possível corrigir o desempenho de um membro da equipe de 

imediato, e isso demande uma melhoria gradual durante um período 

de tempo. 

 Seja realista – Isso está intimamente ligado à factibilidade. O 

feedback deve se encaixar à habilidade da pessoa. Você não espera 

que um recém graduado seja capaz de fazer apresentações à alta 

gerência. 

 Sujeito a prazo – Há duas variáveis relacionadas a tempo: a 

primeira é a quantidade de tempo que passou desde que o feedback 

ocorreu; a segunda é o tempo de follow-up (acompanhamento) para 

verificar o efeito que o feedback exerceu. O feedback é muito mais 
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impactante quando dado próximo à ocorrência do evento. E não 

gaste muito tempo no follow-up inicie o seu plano de ação a fim de 

corrigir um desempenho fraco. 

 

5.4.3 Ajustar expectativas desde o inicio 

 

Um ajuste formal ou informal de quais são os objetivos e as 

responsabilidades de cada integrante para que o mesmo seja alcançado é um passo 

que não pode ser esquecido. A produtividade que se conseguirá obter com o grupo 

não é um problema de engenharia, mas de relacionamento nesse grupo. Daí a 

importância de se construir com habilidade essa rede de bons relacionamentos 

interpessoais que necessitarão ser mantidos para maximizar as chances de 

sucesso. 

Dar ao grupo a noção exata do que lhe será cobrado e de como cada um 

participará para que o resultado seja acertado evita que surpresas sejam 

identificadas durante a condução das atividades. Os relacionamentos ficam mais 

bem definidos quando cada um conhece os seus papéis e possui a maturidade para 

aceitar e reconhecer os papéis que os demais exercem. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Conforme visto, a motivação surge do interior das pessoas, o que se pode 

tentar de alguma forma, baseados em técnicas e sensibilidades adequadas, 

despertar a motivação de dentro das pessoas, mas não adianta tentarmos motivar 

as pessoas se não se tem um líder que desperte essa motivação, que mostre que as 

pessoas fazem parte da empresa, que saiba lidar com pessoas difíceis, que seja 

simpático, alegre, que transmita segurança. 

Também vimos que a comunicação tem um papel importante para a 

motivação do empregado. E a comunicação entre líder e liderado pode ser um fator 

motivacional para que todos tenham uma mesma visão. 

Motivar pessoas não é fácil há uma dificuldade enorme, pois cada um tem 

pensamentos diferentes, ideias diferentes, gostos diferentes, então por isso 

devemos encontrar uma pessoa adequada para liderar. 

E do estudo teórico pode-se constatar que, o líder pode usar a 

comunicação e o constante uso do feedback para motivar seus liderados e, assim, 

obter melhores resultados para a organização. O líder pode criar situações que 

estimulem o interesse pessoal dos indivíduos do grupo, despertando suas 

necessidades. Uma vez que os indivíduos do grupo iniciem um esforço em busca da 

satisfação de suas necessidades, cabe ao líder direcionar esse esforço em prol dos 

interesses da organização. 

O bom líder expressa confiança, é íntegro, competente, consistente, leal e 

aberto ao diálogo, fazendo bom uso da comunicação. Na verdade, a comunicação é 

um dos elementos integrantes e indispensáveis à liderança eficaz. A comunicação 

integra a arte de liderar. Sem comunicação, ou seja, sem a transmissão de 

significados, não se influencia pessoas. Todo bom líder deve ser um bom 

comunicador de significados. 
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