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RESUMO

Este trabalho acadêmico tem o objetivo de discutir a noção do líder, com relação ao
papel que desempenha no desenvolvimento físico e social do colaborador. E justifica-
se abordar esse assunto, pois, é de extrema importância compreender como o líder
pode valorizar a motivação em sua gestão. Para alcançar esse objetivo, realizou-se
uma pesquisa bibliográfica com embasamento teórico em livros e artigos,  voltadas
para o tema e finaliza com uma pesquisa de campo através de uma analise qualitativa,
onde aplicou-se questionário e realizou-se uma entrevista, em uma empresa X,  de
pequeno  porte,  situada  em  Resende  Costa-MG.  Com  base  neste,  foi  possível
constatar  que,  atualmente,  os  líderes  tem se esforçado  para  buscar  metodologias
significativas,  capazes  de auxiliar  sua  função e  colocar  em prática  o  processo de
motivação, evidenciando a motivação de seus colaboradores como uma chance da
organização crescer e obter resultados positivos. Diante dos dados apresentados, fica
nítida a idéia de que a Gestão de Pessoas, tem grande importância para o gestor
saber administrar suas idéias e desenvolver o capital intelectual.
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1. INTRODUÇÃO

No contexto organizacional, significativamente globalizado, marcado por

constantes  mudanças,  torna-se  indispensável  que  as  organizações  saibam

administrar  seus  recursos  humanos,  uma  vez  que,  o  desenvolvimento  e

sucesso  da  organização,  depende  do  ser  humano,  ou  seja,  do  capital

intelectual.

Todas as organizações devem capacitar seus lideres, para fazer o uso

de uma boa Gestão. Ao líder, cabe identificar todas as necessidades peculiares

de  cada  colaborador,  para  saber  como  vai  incentivar  e  motivá-los,  e



consequentemente,  conseguindo  aperfeiçoar  o  desempenho  individual  e  de

toda equipe de trabalho. 

A sociedade é movida pela motivação para ter resultados satisfatórios,

então surge a seguinte questão: como que o líder pode influenciar, no processo

de motivação dentro da organização, para tornar possível que os funcionários

se sentem motivados diariamente, para realizem suas funções?  

Essa discussão se faz importante uma vez que mostra o poder que o

líder tem de preparar uma organização para a sociedade, compreende que o

recurso  humano  se  tornou  um  meio  prático  e  enriquecedor,  e  destaca  a

necessidade  de  que  o  líder  esteja  bem  preparado  para  aplicá-la,  sendo

conduzidas a eficácia e a tornando competitiva no mercado. 

Com isso, o objetivo geral consiste em analisar a função  do líder dentro

da organização,  como parte  fundamental  no processo de motivação,  dando

ênfase nos objetivos específicos, que são a importância da gestão de pessoas

para a organização, a função do líder como motivador da equipe e relatar os

benefícios de um funcionário motivado.

Esse trabalho foi estruturado em duas partes. Na primeira, dá-se ênfase

na definição de gestão de pessoas,  o  papel  do líder, e  a  motivação e sua

contribuição  no  desempenho  organizacional.  Na  segunda,  apresenta-se  um

estudo de caso  realizado numa empresa x, situada em Resende costa – MG,

com  o  objetivo  de  evidenciar  o  quanto  a  motivação  tornou-se  um  aspecto

relevante na vida organizacional.

Assim,  o  presente  artigo  destaca  que,  o  líder  tem  o  potencial  de

administrar  o  recurso  humano,  e  potencializar  o  desempenho de  quem faz

parte da empresa, e isto, se tornou um grande diferencial competitivo.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO:

2.1 Gestão de pessoas

A gestão de pessoas é um componente fundamental da organização de

hoje. Antigamente, a ênfase era fazer as coisas corretamente com base nos

métodos e regras impostas aos funcionários para ter a eficiência. Sendo que o



principal objetivo da Gestão de Pessoas é ajudar a organização atingir suas

metas e realizar sua missão. (CHIAVENATO, 2010 p. 11)  
Já para Gil (2016 p.19), “a gestão de pessoas é a função gerencial que

visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance

dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais.”  
De acordo com o site ibcoaching:

Uma empresa é feita de pessoas e elas que irão garantir o sucesso
ou falta dele dentro de uma corporação, pois de nada adianta você ter
todo  o  dinheiro  do  mundo  para  investir  em  algo  se  não  há
investimento o suficiente nos talentos que irão te ajudar a alcançar o
patamar que você tanto deseja. Fazer a gestão de pessoas é uma
garantia de que todas as necessidades dos funcionários da empresa
serão atendidas e de que os mesmos estarão dentro dos cargos que
têm a capacidade estarem. Se você não conseguir ter esse controle,
provavelmente  terá  problemas  em  gerir  seu  time,  o  que  pode
gerar conflitos  internos,  alta  rotatividade  de  pessoas  e,
consequentemente,  a  baixa  lucratividade  e  cancelamento  de
contratos da corporação. 

Portanto, “a área de Gestão de Pessoas precisa ajudar a organização a

elaborar e fornecer informações para que os empregados saibam não apenas o

que deve ser feito, mas como e por que deve ser feito, bem como acerca das

consequências de não fazer direito”.  (GIL, 2016, p.293)
Com  isso  em  mente,  a  Gestão  de  pessoas  é  fundamental  na

organização da empresa, é ela que vai  auxiliar  os lideres a incentivar  seus

colaboradores  e  conhecer  métodos  para  serem  aplicados  na  organização,

mesmo com a dificuldade da implantação, ela é essencial. Como o papel do

líder que será apresentada no tópico a seguir, relatando sua função diante da

organização. 

2.2 O Papel do Líder 

Liderança  é  o  processo  que  uma  determinada  pessoa  é  capaz  de

exercer a influência sobre pessoas ou grupos para realização de objetivos em

uma determinada situação, ou determinada tarefa. O líder é a pessoa que sabe

ajustar todas as características de seus subordinados (CHIAVENATO, 2004,

p.145).
Vemos, portanto, que a 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 indivíduo ou de um grupo,

qualquer que seja a finalidade. (ROBBINS, 2002 p.304)



O líder é ter claro que os seres humanos sempre constituem o fator

mais importante de qualquer empreendimento, podemos afirmar que é aquele

que é capaz de ajudar os seus colaboradores a crescer e a se elevar em prol

de objetivos comuns. Enfim, ele é o que dá de melhor de si para formar outros

líderes a partir de pessoas comuns. (GÓMEZ, 2005 p.125)  

Para melhor percepção, as organizações necessitam de uma liderança

forte e a administração forte para atingir sua eficácia. No mundo dinâmico de

hoje, precisa-se de líderes que desafiem o status, que criem visões de futuro e

sejam capazes de inspirar os membros de sua organização, a querer realiza

essas visões. (ROBBINS, 2002, p.304).

A liderança é necessária em todos os tipos de organização humana,
principalmente nas empresas e em cada um de seus departamentos.
Ela  é  essencial  em  todas  as  funções  da  Administração:  o
administrador precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir
as  pessoas,  isto  é,  liderar.  A liderança  pode  ser  visualizada  sob
diversos ângulos. (CHIAVENATO, 2003, p.157)

Cabe ainda destacar, segundo Maximiano (2007), que os modelos de

liderança, ajudam a analisar como as recompensas influenciam na motivação

dos colaboradores e na realização das metas, utilizando alguns termos que

podem ser definidos da seguinte forma:

 Liderança  carismática  –  são  capazes  de  incentivar  seus

seguidores  através  de  recompensas  de  conteúdo  moral,  afetando  suas

emoções,  estabelecendo  valores  e  padrões  de  forma  que  estes  se  sintam

satisfeitos, superem seus interesses e trabalhem para atingirem as suas metas,

em prol da organização;

 Liderança  transacional  –  são  aqueles  que  através  de

recompensas  materiais  como  aumento  de  salário,  promoções  e  prêmios,

consegue que os seus seguidores trabalhem para realizar as metas, ou seja,

uma troca racional sem fundo emocional. Diante disso, observa-se que tanto o

líder carismático quanto o transacional, conseguem manter seus colaboradores

motivados e comprometidos, seja por meio de recompensas materiais como

por  recompensas  morais,  de  forma  que  atinjam os  objetivos  traçados  pela

organização.
Logo,  os  gerentes  devem  saber  quais  são  as  necessidades  de  sua

equipe. O psicólogo Abraham Maslow(1987), constatou que as necessidades



humanas apresentam diferentes níveis de força e estabeleceu uma hierarquia

de necessidades em cinco grupos, pode-se verificar na Figura 1, logo abaixo. 

Figura 1: Pirâmide da Teoria das Necessidades de Maslow.
Fonte: Gil, 2016 p. 224.

Já para Gil (2006), na teoria de Maslow, as fisiológicas: são básicas

para a manutenção da vida. Segurança: necessidade de estar livre de perigos,

mas  envolvem  a  preocupação  com  o  futuro,  no  tocante  à  manutenção

principalmente  do  emprego  e  da  propriedade.  Sociais:  relacionamentos  em

geral.  Estima:  amor  próprio,  quanto  reconhecimento  pelos  outros.  Auto

realização: realização do máximo de potencial individual. 

Como  vemos,  “o  líder  se  forma  através  de  um  processo  de

aprendizagem, que inclui a observação atenda da realidade, a reflexão honesta

e a prática diária concreta na interação permanente com outras pessoas e com

o meio social.” Gómez (GÓMEZ, 2005, p. 132)
Assim sendo, pra que um ambiente social tenha sucesso, é necessário

a existência de três elementos: atividade, interação e sentimentos. Atividades

nada mais é que as tarefas que essa pessoa realiza. As interações são os

comportamentos  variáveis  que  ocorrem  na  realização  dessas  tarefas.  E

sentimentos são as atitudes que se desenvolve entre os indivíduos e grupos.

Alguma  mínima  mudança  em  qualquer  um  destes  elementos  acarreta  na

alteração dos outros dois. Sendo assim a tarefa do líder é oferecer e favorecer

um ambiente  que tenha as  condições favoráveis  ao  bom desempenho das

tarefas. (PAUL HERSEY, 1976).

Para  que  as  empresas  tenham  maior  produtividade  e  um  melhor

posicionamento na competitividade do mercado é preciso que seus gestores

realizem  esforços  para  promover  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos

empregados, visando a satisfação no trabalho juntamente com a elevação da

motivação e comprometimento dos mesmos. (FERREIRA, 2015). 



Observa-se que um líder para obter sucesso, ele deve contribuir  da

melhor maneira com seus colaboradores, ficar atentos em tudo que acontece

na organização para  um melhor  comportamento  frente  às  necessidades na

organização.  Assim sendo,  dando  continuidade ao  artigo,  o  próximo trecho

abordará a definição de motivação, e a forma de motivar os colaboradores.

2.3 Motivação

O mundo cada vez mais competitivo dos negócios exige altos níveis de

motivação  das  pessoas.  Empregados  motivados  para  realizar  seu  trabalho,

tanto  individualmente  ou  em  grupo,  tendem  a  proporcionar  melhores

resultados. (GIL, 2016 p. 220). Assim como, para Scatena (2012, p. 189) “a

motivação  é  um  fator  de  grande  importância  na  conquista  dos  resultados

almejados pelas organizações.”
 Motivação  é  o  processo  responsável  pela  intensidade,  direção  e

persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada

meta.  [...].  Os  três  elementos-chave  em  nossa  definição  são  intensidade,

direção  e  persistência.  Intensidade  se  refere  a  quanto  esforço  a  pessoa

depende.  Este  é  o  elemento  a  que  mais  referimos  quando  falamos  em

motivação.  Contudo,  a  intensidade  não  é  capaz  de  levar  a  resultados

favoráveis,  a  menos  que  seja  conduzida  em  uma  direção  que  beneficie  a

organização. (ROBBINS, 2005, p. 132)
Portanto,  “a  motivação  pode  ser  entendida  como  o  principal

combústivel para a produtividade da empresa” (Gil, 2016 p. 220)
O conceito motivação parece ter sido simplificado ao extremo. Essa

simplificação conduziu a aceitação do seguinte pressuposto: quanto mais se

trabalha,  mais  se  produz  e  quanto  mais  se  produz,  mais  se  ganha  e,  por

conseguinte,  maior  será  a  motivação  (BERGAMINI,  2008,  p.  4).  Assim,  a

motivação é uma força que leva as pessoas em busca de seus objetivos, ou

até mesmo desempenhar tarefas com maior afinco.
Tanto que é essencial criar um clima que favoreça a produtividade e a

criatividade das pessoas, pois a motivação já existe no interior de cada um, o

que  tem  a  fazer  é  desbloqueá-la.  Contudo  não  conseguindo  motivar  as

pessoas,  torna-se  necessário  adaptar  aquilo  que  elas  fazem  conforme  as

orientações de sua motivação interna. (MIRANDA, 2009). 



A motivação é o resultado da interação entre a pessoa e a situação. O

mesmo indivíduo pode ter diferentes níveis de motivação que variam ao longo

do tempo, ou seja, pode estar mais motivado em um momento e menos em

outra ocasião. (FERREIRA, 2015).
Para Maximiano (2007), a motivação para o trabalho é resultante de

uma interação complexa entre os motivos internos das pessoas e os estímulos

externos  da  situação  ou  ambiente.  Os  motivos  internos  seriam  as

necessidades,  aptidões,  interesses,  valores e habilidades das pessoas,  são

impulsos  interiores,  de  natureza  fisiológica  e  psicológica.  Já  os  motivos

externos são os estímulos ou incentivos que o ambiente oferece ou objetivos

que  a  pessoa  persegue,  os  motivos  externos  satisfazem  necessidades,

despertam sentimentos de interesse ou representam recompensas desejadas.

Os  motivos  internos  e  externos  combinam-se  de  forma  complexa  para

influenciar o desempenho.
Quando os empregados realizam seus trabalhos, e estão por algum

fator  motivados  proporcionam  melhores  resultados.  E  as  empresas  estão

valorizando cada vez mais comprometimento das pessoas, e as mesmas vêm

sendo convocadas para fazer parte das soluções e é extremamente nelas que

as  empresas  tendem  a  investir.  A motivação,  por  sua  vez,  é  a  chave  do

comprometimento.  Contudo,  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. (GIL,

2006).   
Com  esses  pensamentos,  percebe-se  que  a  motivação  é  essencial

para  o  meio  organizacional,  que  através  dela,  o  indivíduo  passa  a  ser

valorizado.
Dessa forma, a motivação ela deve ser desenvolvida em toda a equipe

de profissionais, como forma de amenizar os transtornos que o dia-a-dia trás as

organizações.

2.3.1 Como motivar as pessoas

Os motivos tem origem em necessidade que variam não apenas de

pessoa para pessoa, mas também numa mesma pessoa conforme o momento.

As  pessoas,  por  sua  vez,  por  serem diferentes  entre  si,  interagem com  a

própria personalidade e motivação de formas diferentes. Por tudo isso, motivar



pessoas no trabalho constitui tarefas das mais difíceis e pode-se apresentar

aos gestores uma série de recomendações, que poderão influir na motivação

de seus empregados. (GIL, 2016, p.232)
 De  acordo  com  Paul  Hersey  (1976,  p.27),  "quando  pretendemos

influenciar o comportamento de uma pessoa, precisamos primeiro os motivos

ou necessidades que são mais importantes para ela naquele momento. E para

ser eficaz, o objetivos deve ser apropriado à estrutura das necessidades das

pessoas que se pretende incentivar."
As recomendações motivacionais segundo Ferreira (2015, p. 39) são:

Valorize as pessoas; conheça as expectativas dos empregados; adote
diferentes estilos gerenciais para cada colaborador como forma de
valorizá-los;  reconheça  os  avanços;  faça  elogios  sinceros  e  tenha
demonstrações  de  apreço;  dê  suporte  mesmo em caso  de  erros;
encoraje  iniciativas;  adote  um programa  de  sugestões;  estabeleça
metas ambiciosas, mas realizáveis; enriqueça as funções; estabeleça
tarefas desafiadoras; delegue autoridade; faça avaliações e promova
mudanças. 

O dirigente deve ter paciência para ensinar e deve permitir que cada

um  tenha  o  determinado  tempo,  para  a  sua  aprendizagem,  dando-lhe

confiança. (GOMEZ, 2005 p. 182)

 Para  que os funcionários  se empenhem na busca da qualidade,  é

necessário  que  a  organização  se  esforce  no  sentido  de  satisfazer  suas

necessidades, na aplicação de medidas voltadas à melhoria das condições de

trabalho e  ao aprimoramento  do sistema de recompensas,  que são fotores

importantes para os empregados reconhecerem que valem a pena os seus

esforços na execução de suas funções. (GIL, 2016 p. 286) 
A qualidade de vida no trabalho, está assumindo uma importância sem

precedentes no sucesso organizacional.  Ela depende do grau de satisfação

das  pessoas  em  relação  à  empresa  e  ao  ambiente  de  trabalho”.

(CHIAVENATO, 2008, p. 370).  Assim dizendo, quando o funcionário tem um

grau favorável de satisfação com a empresa a qual desempenha suas tarefas,

pode se dizer que a sua motivação eleva e consequentemente ele terá uma

qualidade de vida melhor.  
O  enriquecimento  do  trabalho  requer  o  desenvolvimento  de  novas

habilidades  dos  empregados.  Isso  poderá  exigir  treinamento  formal,  o  que

implica  naturalmente  de  novos  custos  e  retida  dos  profissionais  de  seu

ambiente  de  trabalho  o  treinamento,  no  entanto,  poderá  ser  bastante



motivacional.  Ganhar  novos  conhecimentos  compara-se  a  ter  um  bônus

salarial. (HELLER, 1999 apud GIL, 2016, p. 235).
Cabe também citar Vergara (2009): desafie as pessoas a alcançarem

seu  padrão  de  excelência;  explicite  os  padrões  empresariais  desejados;

comunique; estimule as pessoas a sentirem orgulho do que sentem; explicite

as  recompensas  individuais  e  as  grupais  oferecidas  pela  empresa,  em um

processo  de  reconhecimento  pelo  esforço  despendido;  reconheça,  você

mesmo, o trabalho realizado e explicite esse reconhecimento; elogie, incentive,

confie, aposte nas pessoas;  aceite as possibilidades e os limites das pessoas;

compartilhe  autoridade;  permita  que  as  pessoas  errem  e  incentive-as  a

aprenderem com o erro; seja solidário com as pessoas; respeite o tempo das

pessoas; eduque, sobretudo, pelo exemplo; nunca constranja uma pessoa na

frente da outra e dê as pessoas o direito de expressarem seus sentimentos.
Assim sendo,  para que o potencial  da pessoa possa ser  liberado é

necessário  que  a  motivação  seja  sempre  estimulada  positivamente,  sendo

papel do líder propiciar meios adequados para o desenvolvimento deste como

um todo, daí o valor de lançar mão da qualidade de vida como uma importante

aliada na tentativa de resgatar a auto estima e a motivação humana substancial

para criar um ambiente de trabalho saudável, humano, produtivo e eficaz.

3. METODOLOGIA

 Esta  pesquisa  será  desenvolvida  por  intermédio  da  abordagem

caracterizada por  pesquisa aplicada e bibliográfica.  As pesquisas aplicadas,

têm o objetivo de “resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas.”

Appolinário (2004, p. 152). E a pesquisa bibliográfica, “é desenvolvida a partir

de  material  já  elaborado,  constituído  principalmente  de  livros  e  artigos

científicos.” (GIL, 2010, p. 50).

A pesquisa será de forma exploratória, com a intenção de facilitar o

entendimento  do  assunto  abordado.  Proporciona  maior  familiaridade  com o

problema.  Seu  planejamento  tende  a  ser  bastante  flexível,  pois  interessa

considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado.

(GIL, 2010, p. 27).



O estudo de caso, conforme Gil (2010, p. 37), é um estudo profundo de

maneira que permita seu amplo e detalhamento conhecimento. O estudo de

caso se desenvolverá em uma organização no setor alimentício, localizada na

cidade de Resende Costa- MG, a com o intuído de facilitar o entendimento do

público. 

As  informações  necessárias  para  o  desenvolvimento  do  estudo  de

caso,  serão  extraídas  da  entrevista  direta  com  o  gerente  da  empresa,

buscando  demonstrar  a  importância  do  líder  diante  da  motivação,  segundo

Marconi  e  Lakatos  (2011,  p.80),  a  entrevista  tem  a  finalidade  de  obter

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de

natureza profissional. E utilizando um questionário estruturado para auxiliar na

verificação do tema e da questão problema, com o objetivo de verificar o que

cada colaborador entrevistado pensa sobre a importância da motivação.  De

acordo com Gil, (2008, p. 121). “pode-se definir questionário como a técnica de

investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a

pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças,

sentimentos, valores [...]”.

4. ESTUDO DE CASO

4.1 História da empresa

A empresa x, Inaugurada em 1995, por um dos sócios, localizada no

centro  da  Cidade  de  Resende  costa,  é  um  local  conhecido  e  de  grande

popularidade na cidade que conta  com um quadro  de funcionários  com 33

colaboradores, distribuído nas áreas de operadoras de caixa, balconistas da

padaria, açougueiros, padeiros, repositores e auxiliares administrativos.

Segundo  o  mesmo,  as  dificuldades  eram  enormes,  pois  não  havia

experiência,  o  dinheiro  para  investimento  era  pouco  e  sem  funcionários

suficientes.  Foi  necessária  muita  força  de  vontade  para  que  o  negócio  se

firmasse e desse certo. O sócio começou vendendo apenas verduras e a cada

dia formava-se uma clientela a mais.

Portanto,  o  crescimento  exigia  mais  responsabilidades,  mais

funcionários e mais investimentos e a fim de agregar valor, firmou-se sociedade

com um novo sócio,  tornando possível  a  contratação de mais funcionários,



sendo preciso mudar de lugar para acompanhar o crescimento. Foi assim que

começou uma história de sucesso por muito tempo. A empresa cresceu, os

clientes chegaram, os investimentos realizados e tudo corriam com fluidez. Em

2010, já havia uma filial e um outro negócio.

Atualmente,  a  empresa  é  dirigida  por  dois  sócios,  há  estrutura

organizacional é pequena e sem muita burocracia, pois os sócios “preferem”

trabalhar  em  um  ambiente  mais  informal  resolvendo  diretamente  os

contratempos quando surgem. Apesar desse sistema de informalidade, todos

os  colaboradores  são  responsáveis  pelo  bom  atendimento  e  resultados

positivos da organização. Como regra geral, o bom convívio com a equipe é

essencial para o bem estar dentro do ambiente que passamos a maior parte do

dia.

Na  próxima  seção  apresentam-se  os  dados  analisados  após  a

realização da pesquisa.

4.2 Análise dos dados

Neste capítulo serão apresentados o questionário com questões múltipla

escolha aplicado pelo gerente aos colaboradores, e os resultados da entrevista

aplicada ao gerente de em uma empresa X, situada em Resende Costa- MG.

Foram  aplicados  20  questionários  aos  colaboradores,  de  forma

aleatória. Desses colaboradores, 12 são mulheres e 8 homens, o que resulta

respectivamente em 60% e 40%. 

De acordo nos dados coletados observou-se que 55% dos entrevistados

tem idade entre 18 e 25 anos, 20% de 26 a 39 anos, e 25% acima de 40 anos.

E sobre o tempo de atuação dos colaboradores, 10% das pessoas tem menos

de dois anos, 75% de três a dez anos e 15% se mostraram mais fidedignos

com a empresa e possui mais de dez anos de serviço. 
Quando foi perguntado sobre o relacionamento com o gerente, sendo

15% muito satisfatório e 75% satisfatório. Também com relação ao seu gerente,

foi perguntado como se pode avaliar seu gerente, em excelente com 20%, bom

com  75%  e  5%  ruim.   Podemos  considerar-se  com  os  dados,  que  os

colaboradores têm uma boa relação com seu superior, e isto, possibilita que o

líder  consiga  o  desenvolvimento  de  sua  equipe  com  maior  credibilidade  e

confiança.



Para também saber mais sobre a atitude do líder, foi questionado sobre

os conflitos que surgem entre as pessoas no seu setor, se são resolvidos pelo

gerente de forma justa, 90% dos colaboradores concordaram, pode-se verificar

a eficiência do gestor, em averiguar as situações apresentadas no dia a dia da

organização  e  a  sua  função  na  resolução  de  problemas,  e  apenas  10%

discordaram. 

Com  relação  às  condições  de  trabalho,  cerca  de  80%  dos

colaboradores  concordaram  que  o  ambiente  em  que  trabalham  tem  boas

condições  para  desenvolver  as  tarefas,  pois  têm  luminosidade  adequada,

temperatura  favorável,  equipamentos  acessíveis,  ou  seja,  apresenta  um

ambiente prazeroso e agradável  de trabalho,  porém 20% discordaram. Esta

questão,  é  importante  por  auxiliar  no  aumento  da  produtividade  da

organização. 

Outra  questão,  não  menos  importante,  foi  se  a  empresa  valoriza  e

reconhece o serviço, assim como os avanços do dia a dia dos colaboradores.

Dos entrevistados 65%, confirmaram que a empresa valoriza e reconhece o

serviço prestado pelas mesmas e seus avanços, pois elas têm a sensação de

estar contribuindo, de pertencer e de ser apreciado, o que permite desenvolver

a autoestima, ao contrário 20% optaram por achar que a empresa demonstra

apreço, pois a empresa dá suporte mesmo em caso de erros, 10% relataram

que a empresa encoraja as suas iniciativas e 5% concordou que a empresa o

valoriza, pois é promovido sempre. 

E uma das questões chaves para saber da motivação dos funcionários,

foi ao questionar se os mesmos sentiam estimulados em fazer as tarefas que

são delegadas pelos líderes, e com isto, 90% disseram sim, pois gostam do

que  fazem,  porém  10%  discordaram  e  disseram  que  não  se  sentem

estimulados, mas que não tinham nada a declarar para tal fato. Portanto, um

líder  deve  saber  delegar  as  funções  apropriadas  a  cada  empregador,

proporcionando uma maior satisfação em realizar suas tarefas. 

Quando foi indagado qual o fator motivacional que gera influência no

ambiente de trabalho. Para 40% dos entrevistados seria o salário, 30% seria o

crescimento profissional, 20% o reconhecimento de seu trabalho, e os outros

10% não  opinaram.   De  acordo  com a  pesquisa,  o  líder  deve  estimular  a



motivação,  oferecendo  treinamentos  para  o  crescimento  profissional,  e

reconhecer os colaboradores, com elogios e bonificações. 

Com  tudo,  analisando  de  forma  geral  o  questionário  aplicado  aos

colaboradores da empresa X, pode-se averiguar nitidamente que os mesmos

têm uma boa relação com seu líder, e que a maioria deles estão motivados

para realizarem suas funções. Será abordada a seguir, a entrevista realizada

ao gerente da organização, com o intuito de demonstrar a função de um líder

para obter uma equipe motivada.

  O  Gerente  da  organização,  possui  graduação  em  Administração,

trabalha na organização há 8 anos, tem 40 anos de idade. Ele se considera um

bom líder, a comunicação é de forma clara e objetiva para expor seus objetivos

para funcionários. 

Em  relação  a  função  do  líder,  foi  questionado  duas  perguntas,  a

primeira, quando as coisas não acontecem da forma prevista, o que deve ser

feito,  ele  indagou que vai  atrás da pessoas envolvidas e mostra os pontos

negativos e positivos em busca de melhorias para solucionar tal problema. Já a

segunda,  foi  qual  sua  atitude  quando  o  colaborador  supera  a  expectativa,

ressaltou que é importante demonstrar para tal colaborador que ele é essencial

para a o desenvolvimento da empresa, valorizando-o para se sentir motivado.

As questões abordadas sobre a motivação foram, se ele considera sua

equipe motivada e o que deve ser feito para mantê-la motivada diariamente. A

resposta do gerente, foi que sua equipe é motivada, pois cada colaborador se

sente  confortável  em seu local  de  trabalho e  que todos  estão  unidos  para

qualquer dificuldade, um ajudando o outro. 

A finalização da entrevista ocorreu através de um conselho para uma

pessoa que assumiu o cargo de liderança recentemente, no qual foi “que para

ser um bom líder você deve acima de tudo, ser justo com seus colaboradores e

ser um exemplo a ser seguido pelos demais membros da organização.”    

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir  dos  estudos  realizados  sobre  o  líder,  foi  possível  concluir  o

quanto ele pode contribuir para o desenvolvimento da organização e estimular

a motivação dos membros que fazem parte  dela.  Com base,  na gestão de



pessoas, o principal objetivo da liderança é valorizar os colaboradores, fazendo

com que eles  sejam vistos  como peça fundamental  para  o  crescimento  da

empresa. 
Contudo, as pessoas precisam estar motivadas para desempenharem

melhor suas funções e proporcionando maior produtividade. E para que isso

aconteça,  elas  precisam  de  um  líder  sempre  a  disposição  para  quaisquer

circunstâncias, valorizando-as e oferecendo condições favoráveis no ambiente

de trabalho, onde possam se sentir no mínino confortáveis e dispostas para a

satisfação das suas próprias necessidades. E logo, as pessoas estarão aptas a

contribuir com seu serviço para alcançar o objetivo da organização.

Com a realização deste artigo, pudera alcançar os objetivos propostos

para as respostas necessárias para o problema exposto.  Percebe-se que as

pessoas podem trabalhar com maior motivação e entusiasmo, deste que tenha

condições favoráveis,  impostas  pelo gestor. O líder  é capaz de estimular  a

motivação  que  já  existe  dentro  de  cada  um  da  organização,  com  isso,

conseguentemente haverá qualidade nos serviços prestados,  aumentando a

produtividade e a organização terá maior competitividade no mercado.

Em  vista  disso,  para  contribuir  com  essa  análise  realizou-se  uma

pesquisa de campo, em uma empresa X, de Resende Costa. Com objetivo de

analisar a satisfação dos colaboradores e o pensamento do gestor da empresa.

Certificou-se com a aplicação do questionário que a maioria dos funcionários

entrevistados, ressaltaram que possuem uma boa convivência com seu gestor,

e relataram que se sentem motivados para realizar suas tarefas. Diante do

gestor,  pode-se  concluir  que  ele  utiliza  as  melhores  maneiras  para  obter

resultados positivos de seus colaboradores. 
Portanto,  é  possível  concluir,  que  é  necessário  que  os  gestores  da

organização  obtenham  consciência  e  busquem  sempre  identificar  as

necessidades de sua empresa,  para aplicar  melhorias prevenindo situações

indesejadas relacionadas com a satisfação e motivação. Se a atitude do líder

for sempre correta e bem planejada terá o retorno na qualidade e produtividade

financeira da organização.  Desta maneira,  se explica a importância do líder

para promover a motivação de sua equipe.
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