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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo abordar a importância da liderança e da 

motivação dentro das instituições. Lidar com as pessoas na atualidade é algo 

muito complexo, visto que o ser humano é um ser que necessita de motivação, 

impulso este que faz com que os colaboradores desenvolvam suas atividades com 

satisfação e sintam-se realizados, algo de grande importância para o 

desenvolvimento das organizações. A pesquisa será de caráter exploratório e irá 

basear-se em um estudo de caso, a partir de entrevistas e questionários, 

verdadeiras análises do grau de motivação dos colaboradores de uma empresa. A 

pesquisa bibliográfica foi realizada tratando os assuntos “motivação” e “liderança”, 

visando demonstrar e atender as primordiais etapas laborais, fazendo com que os 

colaboradores possam desempenhar suas funções com mais eficiência e eficácia 

e, por conseguinte, tornando a empresa mais forte e competitiva no mercado. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Na atual conjuntura, alguns dos temas mais estudados e aprofundados 

academicamente são a “Gestão de Pessoas” e o papel exercido pelo líder na busca 

de resultados e no consequente sucesso das empresas. Não por acaso as 

instituições têm buscado a incessante inserção de líderes que possam desenvolver 

habilidades múltiplas dentro das organizações, visto que são eles os maiores 

responsáveis por gerir pessoas, os principais recursos da atividade empresarial. Mas 

o que seria ser “líder”? 

Apesar do termo “liderança” já ser utilizado há muito tempo, a prática só se 

fez valer nos últimos anos, tendo em vista que o termo era muito contestado pela 

sua natureza múltipla de sentidos. Com a consolidação do Capitalismo e de suas 

engrenagens econômicas, sobretudo no mundo pós-Guerra Fria, uma leva de 

estudiosos passou a analisar o tema de forma crítica e aplicada aos mercados 

globais. Desta forma, caracterizamos que “liderança” pode ser considerada como a 

influência que exercemos sobre as pessoas. Assim, todos podem ser líderes, pois 

possuem capacidade de influenciar com ações positivas as pessoas e a si próprio. 

(KURY, 2002, p.468 e 521). 

O tema em questão busca analisar a postura vivida pela figura do líder, como 

este indivíduo – real protagonista nas atividades empresaria – se sobressai e, com 

isso, investigar seu potencial de influência. Em outras palavras, o artigo busca 

entender se ele viabiliza e proporciona melhores condições para lidar com as 

pessoas: trata-se de um líder que tem o poder de influenciar a equipe tornando-a 

mais motivada ou desmotivada? 

Diante disso, pode-se afirmar que o grande líder tem em si o poder de se 

apoiar em alguns pilares, que são: o processo de comunicação, a influência, a 

capacidade de solucionar problemas, as metas e os objetivos a serem alcançados. 

Para Matos e Chiavenato (1999, p. 96), o líder pode ser capaz de diminuir as 

dúvidas no trabalho, e pode ser considerado um motivador por ter a capacidade de 

aumentar a perspectiva de sua equipe para alcançar os resultados esperados. 

Diante do exposto, é possível perceber que a Gestão de Pessoas se torna 

algo indispensável para o desenvolvimento e crescimento das organizações, 

desenvolvendo e capacitando os colaboradores das empresas, auxiliando para o 

crescimento contínuo da instituição e do profissional, ambiente em que todos 



possam contribuir de forma eficiente e eficaz. É bom frisar que para que tudo isso se 

torne possível, a motivação deve estar sempre presente na vida das pessoas por ser 

considerada fundamental para o desenvolvimento humano em geral. 

A estruturação deste artigo buscará responder anseios e inquietações das 

problemáticas vividas nas organizações, por conta do despreparo de seus lideres. 

Essa realidade é vista com frequência através dos resultados diretamente 

relacionados com a falta de motivação dos colaboradores e da própria atividade 

empresarial. Por conseguinte, faz-se necessário a experiência profissional no 

trabalho em gerenciar equipes, fazendo valer o papel de líder comprometido com o 

fator motivacional. 

A importância em abordar este tema é devido as constantes alterações que 

ocorrem no mercado e que podem impactar diretamente no rendimento da empresa, 

onde a competitividade e a concorrência aumentam cada vez mais. Dessa forma, o 

capital intelectual se torna indispensável por ser uma vantagem competitiva no 

mercado, através da materialização de uma equipe motivada na busca de um 

objetivo que transcenda os anseios individuais. 

 O estudo se justifica também pela importância de compreender e explorar a 

gestão de pessoas de uma organização e saber se uma boa gestão depende da 

forma com que o líder coordena sua equipe, seja motivando ou desmotivando seus 

colaboradores. A pesquisa proporcionará um debate acadêmico sobre o tema 

abordado, para que assim futuros resultados obtidos sirvam de apoio para os 

gestores, a fim de esclarecer se realmente a liderança é capaz de inspirar e motivar 

os colaboradores a alcançarem seus objetivos e ultrapassarem seus limites, sendo 

uma obra de possível consulta futura para outros pesquisadores e interessados na 

temática. Importante salientar que, do ponto de vista social, a pesquisa propõe uma 

reflexão de motivação para resultados das empresas e em seus impactos nos níveis 

de desemprego, em um contexto em que estes atingem números alarmantes no 

país. 

A metodologia será baseada em uma pesquisa bibliográfica, em um estudo de 

caso – trabalho de campo. Entre nós, cita-se oportunamente Gil (2002, p.44-45), que 

diz: “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos.”. Ademais, nota-se a imprescindível 

contribuição que a prática do dia-a-dia nos dá: a pesquisa será de caráter 

exploratório, desenvolvida em uma grande empresa do varejo farmacêutico no 



Estado de Minas Gerais. Atualmente, as atividades são constituídas por 10 lojas nas 

cidades de São João del Rei, Prados e Rio das Mortes. A rede conta com uma 

equipe de 120 colaboradores, mas apenas 02 (duas) das unidades serão 

diretamente estudadas e observadas. Partindo desta base, todos os instrumentais 

utilizados no estudo estarão baseados em teóricos.  Na verdade, a entrevista foi 

instituída de forma semiestruturada: o proprietário da rede participou da entrevista, 

seguido de um questionário que desenvolverá 18 (dezoito) questões abertas e 

fechadas. Finalmente, haverá a conjugação dos resultados com as bases teóricas 

colhidas e, finalmente, a redação de um relatório pautado nas análises das 

investigações estabelecidas e estruturado pelo estudo de caso. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1  PANORAMA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

Devido as constantes mudanças no mercado brasileiro e o aumento da 

competitividade em padrão global, a forma de gerir os colaboradores pelas 

organizações vem passando por grandes transformações. Existe hoje um intenso 

esforço em reconsiderar a função das empresas e pessoas nas relações de 

trabalho. (DUTRA, 2008, p.14) 

De fato, observa-se que as empresas estão passando por grandes 

transformações, conforme salienta Dutra (2008, p.15), 

Historicamente, as pessoas vêm sendo encaradas pela organização como 
um insumo, ou seja, como um recurso a ser administrado. Apesar das 
grandes transformações na organização da produção, os conceitos sobre 
gestão de pessoas e sua transformação em práticas gerenciais têm ainda 
como principal fio condutor o controle sobre as pessoas. Em contraponto, 
as empresas vêm sofrendo grande pressão do contexto externo, que as 
força a uma revisão na forma de gerir as pessoas. 

 

Diante do exposto, é possível compreender que o desenvolvimento e 

sucesso da instituição estão interligados com a sua capacidade para motivar e 

desenvolver os colaboradores e da própria organização em ser aperfeiçoada por 

pessoas. Para Dutra (2008, p.16), “o desenvolvimento das pessoas deve estar 

centrado nas próprias pessoas”, ou seja, o progresso deve ser feito respeitando a 

particularidade de cada indivíduo. 

Por outro lado, o crescimento das organizações provoca um aumento na 



diversidade dos recursos necessários para a execução das atividades internas e 

externas das organizações, o que ocasiona um aumento no quadro de 

colaboradores. (CHIAVENATO, 2010, p.4)  

Dessa forma surge  a necessidade de pessoas que tenham conhecimentos, 

habilidades e agilidade para o crescimento financeiro e econômico das 

organizações, qualidades estas que podem aumentar a competitividade no 

mercado, como podemos constatar nas ideias de Chiavenato (2010, p.4), 

Tudo isso para se assegurar que os recursos materiais, financeiros e 
tecnológicos sejam utilizados com eficiência e eficácia. E as pessoas 
passam a significar o diferencial competitivo que mantém e promove o 
sucesso organizacional: elas passam a constituir a competência básica da 
organização, a sua principal vantagem competitiva em um mundo 
globalizado, instável, mutável e fortemente concorrencial. 

 

As organizações estão alterando seus conceitos e técnicas para gerir as 

pessoas, tentando desenvolver ao máximo o potencial de cada um, as empresas 

tem buscado investir mais nas pessoas do que em produtos e serviços, pois um 

colaborador bem capacitado pode desenvolver e melhorar os produtos e as 

técnicas de trabalho, aumentando a rentabilidade da organização e buscando o 

sucesso empresarial. (CHIAVENATO, 2010, p.4) 

Tendo isso em vista, a gestão de pessoas deve atender as necessidades 

das pessoas e das empresas para que, dessa forma, todos possam alcançar seus 

objetivos e metas, conforme diz Dutra (2008, p.16), 

A gestão de pessoas deve ser integrada, e o conjunto de políticas e 
práticas que a formam deve, a um só tempo, atender aos interesses e 
expectativas das empresas e das pessoas. Somente dessa maneira será 
possível dar sustentação a uma relação produtiva entre ambas. 

  

Com efeito, há a clara necessidade de se afirmar que a gestão de pessoas 

se torna algo indispensável para o desenvolvimento e crescimento das 

organizações: ela é um instrumento de fácil acesso que busca desenvolver e 

capacitar os colaboradores das empresas, auxiliando para o crescimento contínuo 

da instituição e do profissional, na promoção de pessoas felizes e motivadas na 

busca de um bem maior, de um objetivo econômico e, claro, na satisfação pessoal. 

A motivação, nesta análise, torna-se um catalisador de interesses: um combustível 

inerente a todo ser humano que, metaforicamente, funciona como uma 

encruzilhada para bons ou maus resultados. O assunto motivação será abordado 



na sequência. 

2.2  MOTIVAÇÃO 
 

Devido aos avanços tecnológicos e à constante mudança no mundo dos 

negócios, as empresas buscam sempre profissionais qualificados e formas mais 

eficazes de motivar suas equipes, para manterem-se competitivas e fortes no 

mercado, podendo gerar assim melhores resultados econômicos e financeiros nas 

organizações. 

Nesse sentido, afirma Gil (2009, p.21), que “a motivação poder ser 

entendida como o principal combustível para a produtividade da empresa”. Assim, 

definimos “motivação” como o impulso interno que incentiva as pessoas a agirem. 

De fato, observa-se que a motivação é algo muito importante para o 

crescimento das pessoas, conforme diz Boog et al (2002, p.84 e 85), 

A motivação, um dos temas mais estudados e debatidos na prática 

organizacional, é a ação ou efeito de motivar, é a geração de causas, 

motivos, sentidos ou razões para que uma pessoa seja mais feliz e efetiva 

em suas relações. É o processo que gera estímulos para a vida das 

pessoas e estimula comportamentos e ações, É o mecanismo que justifica, 

explica, estimula, caracteriza e antecipa fatos. 

 

Por sua vez, a motivação pode ser dividida entre motivação intrínseca e 

extrínseca. A primeira está relacionada a objetivos e metas pessoais, esse tipo de 

motivação está presente em todas as pessoas, sendo assim algo muito importante 

para o desenvolvimento pessoal e profissional. A motivação extrínseca pode ser 

definida como a motivação correlatada por estímulos ambientais, que acontecem 

de fora para dentro. Um exemplo seria um benefício ou prêmio concedido pela 

empresa ao colaborador por atingir determinada meta ou objetivo, em plena 

conformidade com Vergara (2009, p.42), in verbis: 

A motivação é intrínseca, também não podemos dizer que motivamos os 
outros a isso ou aquilo. Ninguém motiva ninguém. Nós é que nos 
motivamos, ou não. Tudo o que os de fora podem fazer é estimular, 
incentivar, provocar nossa motivação. Dito de outra maneira, a diferença 
entre motivação e estímulo é que a primeira está dentro de nós e o 
segundo, fora. 

 

Há, no nosso país, a forte tendência de treinar apenas os profissionais de 

nível de comando nas organizações. Temos, portanto, diretores e gerentes no 



“primeiro mundo”, preparados pelas melhores universidades do país e exterior, e 

os verdadeiros intérpretes dos negócios, os funcionários da linha de frente, na 

seara operacional, envolvidos com a ação cotidiana, ainda no pior dos “terceiros 

mundos”. (FIGUEIREDO, 1999, p.81) 

É possível, consequentemente, perceber que determinadas atitudes dos 

gestores podem desmotivar seus colaboradores e deixar suas equipes menos 

preparadas para a competitividade do mercado. Posteriormente será abordada a 

importância da motivação nas organizações. 

 

2.3  IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO 
 

A motivação pode ser considerada um dos principais meios para o bom 

desenvolvimento das organizações porque, sem ela, os colaboradores podem não 

produzir suas atividades com qualidade e eficiência. 

Com o mercado de negócios gradativamente mais competitivo, torna-se 

indispensável que as organizações mantenham seus colaboradores com níveis 

elevados de motivação. Por isso, há uma preocupação constante em valorizar o 

comprometimento das pessoas. (GIL, 2009, p.201) 

A motivação pode ser considerada essencial para o sucesso das 

organizações, pois colaboradores motivados rendem mais e produzem com mais 

qualidade de forma eficiente e eficaz, tendo a empresa um ambiente 

organizacional agradável, tornando-se mais competitiva e gerando cada vez mais 

lucros, nesse sentido afirma Gil (2009, p.201), que: 

A motivação, por sua vez, é a chave do comprometimento. É muito mais 
fácil para as empresas conseguirem pessoas competentes do que 
comprometidas. Por isso, identificar fatores capazes de promover a 
motivação dos empregados e dominar as técnicas adequadas para 
trabalhar com ela vem-se tornando tarefa das mais importantes para os 
gerentes. 

 

Diante do exposto, é possível perceber que a motivação inspira e move as 

pessoas para que assim possam alcançar sempre os melhores resultados em sua 

vida pessoal e profissional. Um indivíduo desmotivado, mesmo com todas as 

técnicas, conhecimentos e instrumentos, pode não obter sucesso em suas 

investidas profissionais. Surge, aqui, um bom questionamento. Como motivar? 

Quem é o responsável por manter os níveis de motivação em alto grau e qual a 



importância disto para as instituições? Em seguida será abordado o assunto 

liderança, onde será demonstrada a importância do líder no processo motivacional. 

 

2.4  LIDERANÇA 
 

Com as constantes mudanças no mercado, é possível perceber as falhas e 

a falta de líderes dentro das organizações. Administrar uma empresa não se 

resume somente em dar ordens, impor limites ou até mesmo gerenciar pessoas: 

um bom líder deve ter a sua equipe motivada, sempre estimulada e determinada a 

alcançar seus objetivos, pois as organizações e seus resultados não surgem e se 

mantém no mercado sem esforço e determinação. Faz-se necessária uma equipe 

que esteja disposta a lutar pelos mesmos ideais. (GRACIOSO, 2009, p.43) 

Portanto, ser líder é mais que apenas liderar uma equipe. Um bom gestor 

deve ter visão, pensamento estratégico, habilidades como: resolver conflitos, 

coordenar pessoas e equipes, motivá-las e mobilizá-las em prol dos objetivos 

individuais e da organização. O líder dever ter coragem, determinação e 

segurança no trabalho que ele desenvolve, uma vez que as pessoas sentem a 

necessidade de serem lideradas por gestores que passem confiança e 

credibilidade. Ademais, o líder deve gerar um ambiente propício para o 

desenvolvimento de todos os membros da equipe e da organização evitando 

sempre situações negativas. (GRACIOSO, 2009, p.43) 

Na verdade, observa-se que o líder deve sempre trabalhar em prol da 

equipe e da organização, e conforme diz Gracioso (2009, p.41) 

Liderar requer proatividade. É quando você se da conta de estar 
executando tarefas fora do contexto básico, mas que beneficiam a todos. É 
quando, na ausência do titular da função, você se apresenta e resolve, 
antecipando a solução sem ter sido solicitado. 

 

Dessa forma o líder pode ser considerado aquela pessoa responsável por 

antecipar futuros problemas e resolvê-los da melhor forma possível, sem que o 

problema chegue ao nível mais elevado da organização. Um bom líder deve 

pensar amplamente sem individualismo, ser capaz de ajudar no desenvolvimento 

das pessoas e fazer com que sua equipe compreenda seus objetivos e supere os 

obstáculos que estão por vir. Pode-se constatar que, com os desafios da 

sociedade atual, liderar se tornou uma tarefa mais complexa e difícil, conforme diz 



Gracioso (2009, p.41), 

Liderar não é tarefa fácil. Pede vontade e uma boa dose de determinação, 
pois, pelas características da sociedade contemporânea, os líderes, 
principalmente quando ocupam cargos de maior responsabilidade, são 
pressionados por todos os lados e devem responder a desafios que antes 
não lhes cabiam, ou seja, devem exercer certas funções para as quais 
muitas vezes ainda não estão totalmente preparados. 

 

Diante da globalização e do grande avanço do mercado, as organizações 

necessitam de líderes que tenham grande habilidade para se comunicar, sabendo 

transmitir seus pensamentos e dividir seus conhecimentos de forma eficaz para 

que suas ideias sejam colocadas em prática no mesmo instante em que ocorrem. 

(FIGUEIREDO, 1999, p.84) 

Os líderes mais bem-sucedidos precisam ter habilidades para lidar com o 

colaborador, que se tornou o bem mais valioso das organizações. Ser líder é ter 

compreensão e habilidade para ajudar a equipe a vencer seus obstáculos, e 

conforme diz GRACIOSO (2009, p.43), 

O líder precisar ter habilidade para lidar com o melhor e maior dos capitais, 
o ser humano e suas emoções. Coagir e manipular é o caminho contrário a 
isso e é o comportamento típico de pessoas que desconhecem que é 
preciso compreensão, colocar-se no lugar do outro, vivenciar como se 
fossem dele as dificuldades de seus colaboradores. Cada indivíduo só se 
tornará verdadeiramente líder quando deixar de se preocupar com títulos, 
cargos, salas decoradas e agendas lotadas, e perceber que, para motivar 
e arregimentar pessoas, tem em primeiro lugar que acreditar em si, depois 
nos ideais que defende em por último, planejar com paixão a rota para 
suas conquistas. 

 

Em vista dos argumentos apresentados, pode ser observado que a 

liderança se torna a capacidade de inspirar e motivar os colaboradores a 

alcançarem seus objetivos ultrapassando seus limites pessoais e profissionais. Há 

uma relação direta entre os níveis de motivação dos colaboradores da empresa, 

dos resultados obtidos por ela e pela eficiência do comando em gerenciar coisas e 

liderar pessoas. 

 

3 METODOLOGIA 
 

Para o artigo aqui descrito foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, estudo 

de caso, que se trata de uma pesquisa de campo, entrevistas e questionários, os 

quais se referem a estudos documentais. 



De acordo com o projeto, e tendo como base Gil (2002, p.44-45), que diz: “a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos.”, pode-se dizer que o estudo com 

pesquisas bibliográficas faz com que se busque amplificar diversas teorias sobre o 

tema a ser abordado. É importante ressaltar que foi necessário conhecer e 

entender as cruciais etapas para uma base de pesquisa bibliográfica.  

A pesquisa teve caráter exploratório, baseando-se em um estudo de caso 

que foi desenvolvido em uma grande empresa do varejo farmacêutico. A empresa 

hoje é constituída por 10 unidades na região dos Campos das Vertentes, cujo pólo 

é a cidade de São João del-Rei. É certo novamente atentar-se ao fato de que a 

amostragem para o artigo foi realizada em duas das dez lojas mencionadas. 

De acordo com Gil (2002, p. 44) que diz: “estas pesquisas tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses.”, a pesquisa exploratória fez com que fosse 

possível examinar de forma mais coerente e academicamente mais confiável o 

estudo a fim de descobrir o quão se pode aprofundar com o tema abordado. O 

método estudado foi feito para descobrir até onde vai o conhecimento dos 

objetivos abordados no projeto.  

Desta forma, enaltece-se Gonsalves (2001, p.67), autor que retrata 

precisamente que a pesquisa de campo é o tipo de estudo que pretende buscar a 

informação diretamente com as pessoas entrevistadas. Ela exige do pesquisador 

um encontro mais direto. Nesse caso, o explorador precisa ir ao espaço onde o 

fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem 

documentadas. Para tanto, este trabalho investigou a contextualização da 

problemática. Na próxima seção serão apresentados os dados analisados após a 

realização da pesquisa. 

 
4 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

Nesta parte do estudo, apresentaremos os resultados da aplicação do 

questionário anexo. Buscou-se analisar 9 (nove) quesitos para eventual 

averiguação do tema “Gestão de pessoas: o líder como motivador” na empresa 

utilizada como cobaia, tais como: o ambiente de trabalho, o gosto de se trabalhar 

na organização, o salário, a relação hierárquica, a valorização recebida pelo ofício, 
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os fatores motivacionais, a motivação propriamente dita do líder, a motivação de 

se trabalhar na empresa e a motivação por gênero. 

O ambiente de trabalho da empresa pode ser considerado satisfatório para 

o bom manejo dos instrumentos produtivos, haja vista o clima saudável de 

cooperação e solidariedade entre os participantes. Conforme o gráfico 01, a cada 

10 colaboradores, mais de 7 se sentem bem para o cumprimento de suas 

obrigações diárias. Não houve nenhum questionado que se dissesse insatisfeito 

neste quesito. Houve aqueles que exaltaram o ambiente de trabalho também, na 

casa dos 27%. Mas o que isso significa, na prática da vida empresarial? Gerentes 

atentos, responsáveis, preocupados e atenciosos com a satisfação em relação ao 

comportamento grupal: o senso de equipe, a solidariedade, o coletivismo, o 

corporativismo e afins. 

 
Gráfico 01: Ambiente de Trabalho 

 
As duas drogarias analisadas apresentam um histórico desejável em termos 

de atingimento de metas gerais e individuais. É precioso dizer que com o nível de 

insatisfação nulo quanto ao ambiente de trabalho, a tarefa de implementar novos 

ideais e planejamentos se torna mais fácil.  Deve-se acrescentar também que de 

nada adianta a equipe satisfeita se o comando não apresentar habilidades para 

coordenação e motivação, para que a empresa alcance os resultados esperados.  

O segundo critério aplicado foi quanto ao gosto do colaborador em trabalhar 

na empresa. Como na primeira questão, não houve nenhum indivíduo que se 

declarasse “negativamente”. Na verdade, 58% dos questionados se mostraram 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 



muito satisfeitos e, os findos 42%, satisfeitos, em conformidade com o Gráfico 2. 

Aqui, é necessário afirmar que “ser satisfeito” com o ambiente de trabalho se 

mostra diferente de “gostar” ou “não gostar” de trabalhar na empresa. É muito 

possível que um indivíduo não goste de exercer suas funções, por variadas 

razões, mas admita que o “clima” dentro da Drogaria seja bom. O “gostar” revela 

uma nova face da motivação: o líder que trata seu colaborador com amor e carinho 

só tem a ganhar uma contrapartida lógica, o ganho de um defensor de ideais. 

 
Gráfico 02: Gostar de Trabalhar na Empresa 

                        Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

O terceiro fator de análise é um tanto quanto complicado: o salário. Como 

se trata de uma empresa de pequeno-médio porte, deve-se pontuar que, muitas 

das vezes, não se dá o feedback necessário na seara de um planejamento de 

cargos, carreiras e salários. O nível de satisfação ocupou a casa dos 73%, de 

acordo com o Gráfico 3. Os extremamente satisfeitos representam 4% dos 

questionados, enquanto 19% são insatisfeitos com o salário que recebem. É um 

panorama razoável, pois chega-se à conclusão de que mais de 7, a cada 10 

colaboradores, estão de acordo com seus salários atuais. Todavia, fala-se agora 

em uma questão potencialmente perigosa: o colaborador insatisfeito com sua 

remuneração, caso se sinta desmotivado por este quesito e desconsidere os 

outros, atua negativamente (mesmo que inconscientemente), no exercício de toda 

a equipe.  
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Gráfico 03: Salário 

                      Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

 Esta situação pode ser condicionada para a melhora através do diálogo, visto 

que todas as pessoas gostam de se sentir importantes e de ser valorizadas em 

relação ao salário.  

É perceptível que as empresas que buscam valorizar e tratar seu empregado 

com dignidade conseguem superar e driblar as problemáticas/crises com mais 

sabedoria.  

 As relações interpessoais também tiveram espaço no trabalho de campo. 

Quando elas imputam hierarquia, tem-se um panorama indiscutível quando se trata 

de uma empresa. Afinal, esta se revela como uma atividade econômica organizada 

por pessoas e para a circulação de bens no mercado. Se esses indivíduos tiverem 

problemas hierárquicos, devida à complexa divisão de funções e condições, sem 

dúvidas a produtividade é alterada astronomicamente para o mal. Em nosso estudo, 

88% das pessoas disseram ter uma relação muito tranquila para com o gerente ou 

superior. Indiferentes molduram um quadro de 8%, enquanto aqueles que se 

colocam na modalidade “nem tranquila, nem conturbada”, provavelmente são 

colaboradores que já tiveram atritos com seus líderes, como mostra o Gráfico 4, 

colocado abaixo: 
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Gráfico 04: Relação com Gerente ou Superior 

                        Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Neste item é notório que o gerente atua com dinamismo diante daqueles 

que ele coordena. O líder precisa ter habilidades para coordenar as pessoas, 

resolver conflitos e sempre deve procurar estimular suas equipes.  

Podemos também citar que, nesta tendência, pode-se caracterizar a 

autonomia do gerente mediante o comportamento do empregado. Há uma grande 

diferença, entre nós, entre atuar com “autoridade” e “influência”, em detrimento do 

“poder” e da “coação”. Fazer com que o outro atue por “vestir a camisa” é 

desejável e correto, não se utilizando das ameaças e da força que o cargo superior 

impõe. 

Em termos de motivação, um dos artifícios utilizados pelas empresas é 

quanto ao aspecto reputacional. Por outros termos, o reconhecimento e a 

valorização são importantes trunfos daqueles que querem um algo a mais de seus 

colaboradores. Na empresa alvo do estudo, quase a metade (46%) se sentem 

satisfeitos com a reputação que adquirem com o trabalho. 15% são muitos 

satisfeitos e 23% eventualmente não se sentem desprezados, tampouco 

valorizados. 12% estão atualmente insatisfeitos e esperam mais valorização de 

seus líderes, enquanto os mínimos 4% estão em estágio elevado de insatisfação. 

Estes últimos, na hipótese de receberem propostas idênticas ou melhores, 

compõem o grupo dos colaboradores que não fariam mais parte do quadro de 

funcionários da Drogaria. 
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Gráfico 05: Valorização e Reconhecimento no Trabalho 

                        Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

Além disso, o gerente precisa acompanhar as atividades do empregado, 

dando-lhe feedback sobre seu desempenho, bons ou ruins. A atenção é um 

aspecto muito importante e não pode ser esquecido. 

 

Gráfico 6: Fatores Motivacionais 

                        Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

 Busca-se entender o que um colaborador espera que a empresa se esforce 

para que ele se sinta valorizado. Como qualquer relação humana, trata-se de um 

relacionamento bilateral, uma via de mão dupla. Por isso, as políticas de trabalho 

são fatores de impulsionamento motivacional. Não por acaso, 38% dos 

questionados buscam oportunidade de crescimento, 23% serem reconhecidos, 
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16% se movem preponderantemente pelo salário e benefícios, enquanto os finais 

23% estão no atual posto por gostarem do que faz, conforme apresenta o Gráfico 

06, explícito acima.  

 As oportunidades de crescimento realmente exercem um papel fundamental 

como empurrões no rendimento diário, isto em qualquer instância da vida. No 

ambiente profissional, fazer com que a acomodação faça morada não é um plano 

dos mais inteligentes. Em outras palavras, o colaborador que se sente estagnado 

no cargo e função que ocupa não apresenta, ao longo do tempo, a mesma 

empolgação em capacitar-se, atualizar-se e aceitar mudanças. O líder não pode, 

sob hipótese nenhuma, deixar de certificar sobre a tal acomodação, tampouco 

pode se acomodar. A motivação deste líder influencia nos resultados? 

 
Gráfico 07: Motivação do Líder 

                        Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Fala-se muito na motivação dos colaboradores e na consequência que ela 

tem nos resultados da empresa. Discorre-se bastante a respeito no potencial do 

líder de influenciar. Mas quais as qualidades de um líder motivador? A habilidade 

de transformação é única – tornar o colaborador uma verdadeira riqueza para o 

crescimento da equipe é espírito para poucos. Extrair mais do que ele mesmo 

acredita e espera de si próprio faz de seu líder um efetivo gestor de pessoas. Além 

desta qualidade, há aquele indivíduo que ocupa o comando e influencia seu grupo 

através do entusiasmo, através de sua imagem e de seu carisma – o líder 

carismático é, na verdade, o porto seguro para os dias ruins e monótonos, um 
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verdadeiro motivador nos momentos mais disruptivos. Por fim, nota-se a 

habilidade de formar novos líderes, calcado na extração de um potencial recém-

descoberto ou ainda não descoberto. Como um curso de formação de líderes, 

aproxima-se do líder transformador, mas sua atuação alimenta diretamente a 

inspiração de liderar no futuro.  

 Os colaboradores foram novamente reclamados a darem a sua opinião. Não 

houve nenhuma discordância quanto ao potencial da motivação do próprio líder na 

definição de um bom ou mau resultado. No entanto, 8% se mostram indiferentes 

no assunto, como demonstra o Gráfico 07. 

 

Gráfico 08: Motivação no Trabalho 

        Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

 O gráfico acima revela um raio-x motivacional, um feedback da pesquisa, 

pois é direto quanto à motivação do colaborador em trabalhar na Drogaria. Mais da 

metade (54%) se coloca como impulsionados a seguirem seu líder. 31% 

constituem o conjunto dos indivíduos que esperam um pouco mais daquele que é 

o protagonista das atividades e, finalmente, 15% dos questionados se dizem 

desmotivados. Sem dúvidas, a empresa terá de buscar novas formas de 

motivação e reconhecimento para este último grupo, pensando na melhora da 

produtividade e na satisfação dos que trabalham. E o tempo, a nosso ver, deve ser 

trabalhado de forma muito responsável, sobretudo com funcionários que ocupam 

suas colocações há um período elevado. Eles se tornam sujeitos potencialmente 

desmotivados e precisam ser “alimentados” não com intensidades diferentes do 

Motivado 
54% 

Parcialmente 
Motivado 

31% 

Desmotivado 
15% 



restante, mas de formas distintas. 

Na curiosidade de se investigar a motivação pelo gênero, tivemos os 

resultados dos Gráficos 09 e 10, abaixo inscritos: 

 
Gráfico 09: Motivação Relacionada ao Sexo Masculino 

                  Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 
 

Gráfico 10: Motivação Relacionada ao Sexo Feminino 

                        Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

O objetivo do estudo não é investigar as causas da motivação ou 

desmotivação dos colaboradores da empresa. Todavia, ele arrima uma conjuntura 

que deve ser repensada pela Drogaria. Há uma enorme e evidente discrepância 

quando comparamos homens e mulheres. Os primeiros demonstram um nível de 
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desmotivação que se aproxima dos 50%, enquanto entre elas, tem-se um índice 

quase desprezível – aproximadamente 1(uma) a cada 10 mulheres está 

atualmente desmotivada em trabalhar na empresa.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Gestão de Pessoas, no âmbito empresarial, gradativamente ganha força 

como fator de sucesso na busca por resultados. Os termos “liderança”, 

“motivação” e “satisfação” não podem ocupar o background das operações, 

atualmente. Na verdade, as empresas que já se mobilizaram na preocupação com 

o bem-estar do seu quadro de colaboradores deram um primeiro passo à frente no 

mercado atual. Aquelas instituições que retardam seus planejamentos têm corrido 

risco iminente de perderem força, não por conta da falta de receitas, faturamento 

ou clientes, mas pela desmotivação de seus funcionários e pela carência de 

ingerência de um líder eficiente.  

A empresa alvo do trabalho de campo apresenta algumas falhas quanto aos 

critérios analisados pelos questionários. O maior exemplo é a grande distinção que 

afeta mulheres e homens. Sabe-se muito bem que, em estudos que trabalham 

como uma amostragem razoável, existe certo desvio padrão que há de ser 

considerado. No entanto, a discrepância entre os gêneros supera qualquer 

previsão. A Drogaria terá de rever seus conceitos e investigar sob qual pretexto 

metade dos homens se sente desmotivado.  

Entretanto, os resultados confirmam que, em geral, a empresa apresenta 

uma equipe que gosta do que exerce, que acredita trabalhar em um ótimo 

ambiente laboral. Um grupo de colaboradores que, em sua grande maioria, não 

apresenta imbróglios hierárquicos e que acredita que o salário é condizente com a 

realidade socioeconômica do cargo.  

Um fato não surpreendente é que o colaborador espera uma contrapartida 

da empresa não unicamente em forma monetária, mas do modo de 

reconhecimento e reputação. O crescimento de cargos e funções está atrelado ao 

aumento salarial, mas é considerado um motivador muito mais complexo e 

específico: é a antítese da acomodação, da estagnação e dos problemas 

rotineiros. Entende-se, com efeito, que a pesquisa de campo foi um instrumento 

que demonstrou eficácia no arranjo atual da relação liderança-motivação-



colaboradores da empresa estudada. Os erros e áreas que precisam ser 

melhorados foram apresentados aos proprietários. O bom trabalho foi enaltecido e 

reforçado.  

Motivar é uma tarefa das mais árduas dentro de uma empresa. Na verdade, 

ser líder é empregar amor a cada decisão tomada. É fazer com que o outro atue 

em seu interesse utilizando a influência e não propriamente o poder e a ameaça. 

Falando em resultados e na condição do homem como um ser movido a 

incentivos, temos a certeza de que a motivação é um combustível válido e 

eficiente para o sucesso. Sozinha se torna um instrumento ineficaz, mas dentro de 

um sistema organizado e ordenado, ela é um verdadeiro catalisador para o bem 

comum.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Questionário Colaboradores 

 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO “PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES” 

 
São João Del Rei – MG, Outubro de 2017 

 
Prezados (as), 
 
Somos estudantes da Graduação em Ciências Contábeis do UNIPTAN e gostaríamos 
muito de contar com sua colaboração para finalização do nosso TCC. Este questionário é 
parte integrante de uma Pesquisa Científica que busca entender a importância do líder e 
da motivação dentro das organizações. 
Por se tratar de um assunto pessoal, garantimos o sigilo das informações coletadas, 
preservando, assim, sua privacidade. Portanto você NÃO precisa assinar esta entrevista.  
 

 

 Não existem respostas certas ou erradas. Só queremos sua opinião. 

 

 Marque um X na opção de sua escolha, para cada uma das afirmativas abaixo. 

 Por favor, não deixe respostas em branco. 
 

 
SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE 

 
Atenciosamente, 
Adirajara Aragão Santos Camacho de Bessa 
Lucas Flávio Canaan de Bessa 
Graduandos em Ciências Contábeis - UNIPTAN 
Nome do professor responsável pela disciplina: Ana Lúcia Resende 
Professor (a) responsável pelo TCC: Ana Lúcia Resende e Carla Agostini 
 

Questionário: 
 

1. Qual sua função?  

(  ) Farmacêutico  (  ) Atendente  (  ) Operador de Caixa  (  ) Auxiliar de Limpeza   

(  ) Entregador  (  ) Auxiliar Administrativo  (  ) Perfumista  (  ) Gerente de Loja 

 

2. Qual seu sexo? 

(  ) Feminino  (  ) Masculino 

 

3. Qual o seu grau de instrução? 

(  ) 1º Grau Completo  (  ) 2º Grau Incompleto  (  ) 2º Grau Completo  (  ) Superior 



incompleto  

(  ) Superior completo  (  )  Pós-graduação 

 

4. Há quanto tempo você trabalha nessa empresa? 

(  ) Há menos de 1 Ano  (  ) Entre 1 e 2 anos  (  ) Entre 2 e 3 anos   

(  ) Entre 3 e 5 anos  (  ) Há mais de 5 anos 

 

5. Como você se sente no seu ambiente de trabalho? 

(  ) Indiferente  (  ) Insatisfeito  (  ) Muito Insatisfeito  (  ) Satisfeito  (  ) Muito Satisfeito 

 

6. O quanto você gosta de trabalha nessa empresa? 

(  ) Indiferente  (  ) Não Gosto  (  ) Não Gosto Nada  (  ) Gosto  (  ) Gosto Muito 

 

7. Como você se sente em relação ao relacionamento com seus colegas de trabalho? 

(  ) Indiferente  (  ) Insatisfeito  (  ) Muito Insatisfeito  (  ) Satisfeito  (  ) Muito Satisfeito 

 

8. Como você se sente em relação ao seu salário? 

(  ) Indiferente  (  ) Insatisfeito  (  ) Muito Insatisfeito  (  ) Satisfeito  (  ) Muito Satisfeito 

 

9. Como é sua relação de trabalho com o seu Gerente ou Superior? 

(  ) Muito tranquila  (  ) Um pouco tranquila  (  ) Nem tranquila nem conturbada 

(  ) Um pouco conturbada  (  ) Muito conturbada 

 

10. Seu Gerente ou Superior costuma dar apoio ao seu trabalho? 

(  ) Não me dá nenhum apoio  (  ) Me dá um pouco de apoio  (  ) Me dá algum apoio 

(  ) Me dá muito apoio  (  ) Me dá total apoio 

 

11. No último ano, você teve alguma oportunidade de crescimento e/ou aprendizado dentro 

da empresa? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

12. No último ano, você teve algum treinamento oferecido pela da empresa? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

13. Você se sente valorizado ou reconhecido pelo seu trabalho desenvolvido? 

(  ) Indiferente  (  ) Insatisfeito  (  ) Muito Insatisfeito  (  ) Satisfeito  (  ) Muito Satisfeito 



 

14. Em relação aos principais fatores geradores de motivação, qual motiva mais você? 

(  ) Qualidade dos treinamentos  (  ) Integração da equipe  (  ) Oportunidade de 

crescimento 

(  ) Autonomia  (  ) Gostar do que faz  (  ) Salário somado aos benefícios   

(  ) Ser valorizado e reconhecido 

 

15. O seu Gerente ou superior é motivado e motiva sua equipe? 

(  ) Discordo Totalmente  (  ) Discordo  (  ) Indiferente  (  ) Concordo  (  ) Concordo 

Totalmente 

 

16. Como você se sente em seu trabalho? 

(  ) Motivado  (  ) Parcialmente Motivado  (  ) Desmotivado 

 

17. Você se considera um colaborador motivado? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Espaço reservado para o entrevistado, caso queira fazer outras considerações relevantes 
em relação ao tema “Gestão de Pessoas – O líder como Motivador”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 – Entrevista Proprietário 

 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO “PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES” 

 

São João Del Rei – MG, Outubro de 2017 

 
 
 

Prezados (as), 
 
Somos estudantes da Graduação em Ciências Contábeis do UNIPTAN e 
gostaríamos muito de contar com sua colaboração para finalização do nosso TCC. 
Esta entrevista é parte integrante de uma Pesquisa Científica que busca entender 
a importância do líder e da motivação dentro das organizações. 
Por se tratar de um assunto pessoal, garantimos o sigilo das informações 
coletadas, preservando, assim, sua privacidade. Portanto você NÃO precisa assinar 
esta entrevista.  
 

 

 Não existem respostas certas ou erradas. Só queremos sua opinião. 
 

 Por favor, não deixe respostas em branco. 
 

 
 

SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE 
 
 
Atenciosamente, 
Adirajara Aragão Santos Camacho de Bessa 
Lucas Flávio Canaan de Bessa 
Graduandos em Ciências Contábeis - UNIPTAN 
Nome do professor responsável pela disciplina: Ana Lúcia Resende 
Professor (a) responsável pelo TCC: Ana Lúcia Resende e Carla Agostini 
 

 
 

1. Qual seu cargo?  

 

2. Qual o seu grau de instrução? 

 

3. Como é sua relação com seus colaboradores? 

 

 



4. Você acredita que um colaborador desmotivado pode influenciar de forma negativa o 
resultado de empresa?  
 
 
 

5. Quais os recursos ainda não disponíveis para você seriam úteis como instrumento 
para motivar seus funcionários?  
 
 
 

6. Você se considera um líder motivado? 
 
 
 

7. Quais os recursos e posturas que você utiliza para motivar seus colaboradores?  
 
 
 

8. Você considera que o aumento das vendas e o resultado da empresa é claramente 
beneficiado, ao perceber que seus funcionários estão motivados e satisfeitos no 
trabalho?  
 
 
 

9. Você considera que seus colaboradores estão sendo remunerados compativelmente 
com suas responsabilidades e habilidades desempenhadas?  
 
 
 

10. O ambiente de trabalho proporciona bem estar aos colaboradores?  
 
 

11. O número de rotatividade na empresa é elevado?  
 
 
 
Espaço reservado para o entrevistado, caso queira fazer outras considerações 
relevantes em relação ao tema “Gestão de Pessoas – O líder como Motivador”.  
 


