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RESUMO

Administrar e organizar são desafios que tem toda organização, com o tempo
as dificuldades são ainda maiores em um ambiente de alta competitividade. Se você
quer ser o tipo de profissional que ajuda sua organização e se adaptar ás múltiplas
exigências de um ambiente cada vez mais turbulento, você precisa ser um líder.
Uma pessoa que realize tarefas e alcance objetivos através de outras pessoas. É
necessário o gerenciamento das pessoas para a realização das tarefas e o alcance
dos objetivos. Onde liderança transformou-se no principal foco de atenção para
organizações. Muitos anos transcorreram para a necessidade de falar mais
claramente sobre liderança abrangendo como fator motivacional de cada pessoa
dentro das organizações. O mundo passou por transformações notáveis. E o cenário
atual pede que tenhamos um novo líder como referencia que influencie no papel
desempenhado pelas pessoas.
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ABSTRACT

Managing and organizing are challenges that have every organization, over
time the difficulties are even greater in a highly competitive environment. If you want
to be the kind of professional who helps your organization and adapt to the multiple
demands of an increasingly turbulent environment, you need to be a leader. A person
who accomplishes tasks and achieves goals through other people. It is necessary to
manage the people to accomplish the tasks and the achievement of the objectives.
Where leadership has become the primary focus of attention for organizations. Many
years have passed for the need to speak more clearly about leadership as a
motivational factor for each person within organizations. The world has undergone
remarkable transformations. And the current scenario demands that we have a new
leader

as

a

reference

that

influences

the

role

played
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MEODOLOGIA DE PESQUISA

A pesquisa faz parte do processo educativo. Gil (1989) afirmam que a
pesquisa está voltada para as soluções de problemas teóricos ou práticos através de
conhecer pela ciência.
De acordo com Silva e Menezes (2001), as pesquisas podem ser
classificadas quanto à natureza, forma de abordagem do problema, objetivo e
procedimento técnico. Este trabalho de conclusão de curso é predominantemente
bibliográfico usando de obras literárias de renomados autores de gestão de pessoas
e vendas. Este identifica, seleciona, analisa e interpreta essas contribuições teóricas
já existentes sobre o referido tema.
Conforme Gil (1989) este tipo de pesquisa é realizado a partir de material já
elaborado como livros e artigos científicos e que embora muitos estudos exijam este
tipo de pesquisa, há trabalhos ou pesquisas desenvolvidas exclusivamente desta
forma. Assim fica compreendido que os trabalhos acadêmicos podem ser
elaborados exclusivamente com base na pesquisa bibliográfica, este presente artigo
utiliza está forma, e os precedentes explicam está decisão.
A metodologia é ingrediente fundamental de qualquer produção cientifica, é
utilizada em áreas diversas da ciência e tem uma forte característica metalinguística.
De acordo com Michaliszyn & Tomasini (2007, p. 47) “Metodologia é o ramo da
lógica que se ocupa dos métodos utilizados nas diferentes ciências. Pode-se
conceituá-la ainda como parte de uma ciência que estuda os métodos aos quais ela
própria recorre”.
O presente trabalho acadêmico constitui-se em um artigo de conclusão de
curso de graduação, o estudo é preponderantemente “bibliográfico”, pois terá o
intuito de trazer algumas das principais contribuições literárias sobre o tema
proposto. O presente artigo buscará identificar, selecionar, analisar e interpretar as
contribuições teóricas já existentes sobre o referido tema. Sobre o presente assunto,
Gil (1989) entende que:
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.
Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas
bibliográficas. (...).(GIL, 1989)

A partir desta citação, pode-se entender que os estudos acadêmicos podem
ser desenvolvidos exclusivamente com base na pesquisa bibliográfica.
O presente trabalho utilizará desta compreensão e os seus precedentes
explicam essa decisão.
Artigo científico, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2003,
p. 2), é parte de "uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute
ideias, métodos, processos, técnicas e resultados nas diversas áreas do
conhecimento."
Segundo Lakatos (2001, p. 105), “a metodologia de pesquisa é a que abrange
um maior número de itens e deve responder, a um só tempo, as questões como?,
com?, onde?, quanto? Assim, fundamental a pesquisa bibliográfica na construção do
referido artigo”.
Já segundo Trujillo (1974, p. 230) “a pesquisa bibliográfica não é mera
repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de
um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”.
Os conceitos metodológicos também são fundamentais no processo de
disseminação da produção científica, na medida que ordenam e formalizam os
métodos utilizados, de modo a facilitar o entendimento de todo o processo utilizado
na sua elaboração.
O trabalho científico, propriamente dito, é avaliado, segundo Demo (1991),
pela sua qualidade política e pela sua qualidade formal. Qualidade política refere-se
fundamentalmente aos conteúdos, aos fins e à substância do trabalho científico.
Qualidade formal diz respeito aos meios e formas usados na produção do trabalho.
Refere-se ao domínio de técnicas de coleta e interpretação de dados, manipulação
de fontes de informação, conhecimento demonstrado na apresentação do referencial
teórico e apresentação escrita ou oral em conformidade com os ritos acadêmicos.
Além disso, segundo Eco (2000, p. 22), “o estudo científico deve dizer do
objeto algo que ainda não foi dito ou rever sob uma óptica diferente o que já se
disse, bem como, ser útil para os demais estudiosos ou profissionais que atuam
nessa área do conhecimento”.
De acordo com Marconi e Lakatos (1996, p.66), a pesquisa bibliográfica
“oferece meios para definir, resolver não somente problemas já conhecidos, como
também

explorar

suficientemente”.

novas

áreas

onde

os

problemas

não

se

cristalizaram

A revisão bibliográfica, que servirá como suporte e fundamentação teórica ao
estudo, será efetuada por intermédio de livros, códigos, dicionários, artigos, jornais,
revistas, informativos e pesquisa na internet, com dados pertinentes ao assunto.
Entende-se que este estudo sobre o líder e seu papel motivacional dentro da
organização, poderá proporcionar um maior nível de conhecimento sobre o tema.
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1 INTRODUÇÃO

As organizações são formadas por pessoas e a sintonia entre ambas é a
chave pra o crescimento. Para alcançar seus objetivos estratégicos em relação aos
concorrentes que disputam mercado é necessário gestão de pessoas e assim
assegurar que os colaboradores possam cumprir adequadamente a missão
organizacional.
Segundo Chiavenato (2010) a pouco tempo atrás o relacionamento entre
pessoas e organização era algo estreito e limitado. Não refletia o grau de
importância que esta relação é de verdade para empresa.
Com certeza as organizações jamais existiriam sem as pessoas que há dão
vida, criatividade e racionalidade. Estas pessoas são parte da empresa elas decidem
e agem em seu nome.
Atualmente ampliando sua visão as organizações buscam uma maior
participação de seus empregados para que contribuam com seus conhecimentos e
habilidades consolidando o negócio para obter melhores resultados.
Um novo perfil estratégico onde o funcionário torna se parceiro e não mais um
simples empregado contratado.
Trata-se

de

alinhar

talentos

e

competência

com

as

necessidades

organizacionais.
A questão é que existe uma mudança no mercado mundial e as organizações
devem adotar novas ações para garantir sua sobrevivência, tornando-se receptiva á
incorporação de praticas de gestão de pessoas e produção, na esperança de verem
assegurada alguma vantagem na competitividade.
Qualquer administrador indagado a respeito de qual seja sua maior
preocupação com relação à empresa que dirige acusará, ser o pessoal que trabalha
em sua organização. Caso busque entrar mais afundo no assunto, perguntando
sobre quais os problemas mais frequentes que afetam as pessoas em seus
trabalhos, a resposta será: a falta de motivação para o trabalho.
Bem antes da Revolução Industrial, a maneira de se motivar aqueles que
trabalhavam consistia no uso de ameaças e punições, criando, um ambiente de
medo caso a pessoa não conseguisse cumprir aquilo que lhe fora solicitado. Menos
frequente, mas também usada, era a promessa de recompensas e favores especiais
àqueles que se desempenhassem.
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Com a Revolução Industrial, investimentos foram feitos na busca de se
conseguir aumento de eficiência dos procedimentos industriais. Acreditou-se
firmemente que a maneira de tratar as pessoas traria melhores resultados. Em
busca de atrair pessoas mais adequadas para o desempenho dos cargos, com
empregados responsáveis que utilizassem a totalidade do seu potencial no trabalho
que lhes era atribuído. Substituindo os métodos praticados de ameaças e punições
pelo dinheiro, devido à crença de que ele fosse a principal fator de motivação do
trabalhador.
Para Bergamini (2008) outra proposta surge com Elton Maya, onde percebese a importância de considerar a pessoa em sua totalidade, considerando que os
objetivos

motivacionais

mais

importantes

a

serem

trabalhados

eram

o

reconhecimento de como as pessoas eram uteis e importantes.
Muitas vezes, uma pessoa realmente motivada por aquilo que faz pode até
perder essa motivação caso se ofereça qualquer tipo de prêmio financeiro, deixando
de lado o maior prêmio que este trabalhador busca que é ser reconhecido e
valorizado na organização.
Bergamini (p.21, 2008) sita o ponto de vista dos estudos feitos em Psicologia
Social, qualquer tipo de comportamento provocado por estímulos externos não é
chamado de comportamento motivado, mas sim condicionado.
Levando em consideração estes pontos abordados, devemos lembrar que o
líder desempenha o papel de apontar a direção a seguir para sua organização,
criando a visão futura, necessitando persuadir funcionários e outras pessoas
importantes a aceitarem as ideias novas bem como implementá-las.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Administradores nas organizações

Gibson (1981) pensa que a sociedade desenvolveu-se mediante a criação de
organizações organizadas, capazes de fornecer os bens e serviços de que ela
necessita.
Essas organizações são guiadas pelas decisões de uma ou mais pessoas
chamados administradores. Por mais importante que a boa administração seja para
o individua, seu valor real está ligado às organizações, vitais para a sociedade.
Organizações eficientes são hoje mais importantes do que nunca. Devido à
complexidade crescente da sociedade e ao tamanho cada vez maior das
organizações, as decisões administrativas individuais têm grande repercussão.
Chiavenato (2011) fala que o administrador deve estar focalizado no futuro
para poder preparar sua empresa para enfrentar os novos desafios que surgem, seja
por meio de novas tecnologias, novas condições sociais e culturais, seja por meio de
novos produtos e serviços.
Para levar sua empresa à excelência, o administrador deve ter espírito
empreendedor, aceitar desafios, assumir riscos e possuir um senso de
inconformismo sistemático.

2.2 A influência da motivação humana

Bergamini (1997) lembra que antes da revolução industrial, a principal
maneira de motivar consistia no uso de punições, criando, dessa forma, um
ambiente generalizado de medo. Tais punições não eram unicamente de natureza
psicológica , podendo aparecer sob forma de restrições financeiras, chagando até se
tornar reais sob a forma de prejuízos de ordem física.
Com a revolução industrial, investimentos cada vez mais pesados foram
feitos com o objetivo de aumento da eficiência dos processos industriais que, por
sua vez, passaram a exigir maiores e mais recompensadores retornos.
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Na administração científica esboçada por Taylor, defendiam uma forma de
controle sobre os operários para fazê-los atingir níveis predeterminados de
produtividade.
Em lugar de clima de punição adotou-se a crença de que o dinheiro seria a
principal fonte de incentivo à motivação. Acreditando que os trabalhadores
escolheriam seus empregos não pelo tipo de trabalho ou pelo conteúdo dos cargos,
mas principalmente o faria com base nas perspectivas de remuneração.
Botelho (1993, p. 40) comenta que as pessoas passaram a trocar seu tempo
por dinheiro, frustrando-se neste modelo de empresa que visão primeiramente seus
negócios e lucros, deixando as pessoas em segundo plano, o empregado acaba não
encontrando a satisfação procurada na empresa.
Mas este erro de enfoque é explicado pela falta de ensino adequado que por
muitos anos deixou de lado recursos humanos. Na totalidade dos nossos
administradores grande parte gerenciam as empresas baseados nas experiências
do dia-a-dia, sem embasamento teórico e cultural específico.
Em uma segunda proposta que surge com Elton Mayo que defende nova
filosofia administrativa, considerando a pessoa em sua totalidade. Onde a motivação
caracteriza-se por forte ênfase do comportamento social do individuo.
A estratégia administrativa deveria promover o reconhecimento do valor de
cada pessoa, além de buscar, de forma especial, a satisfação das suas
necessidades sociais.
Se, no inicio deste século, o desafio era descobrir aquilo que se deveria
fazer para motivar as pessoas, mais recentemente tal preocupação muda de
sentido. Passando a perceber que cada um tem sua própria motivação.
Portanto, em condições favoráveis, é comum que cada pessoa exerça com
naturalidade seu poder criativo, buscando aí seu próprio referencial de auto
identidade e auto estima.

2.3 Cultura organizacional

O conceito de cultura para Morgan (2010, p.137) significa que diferentes
grupos de pessoas têm diferentes modos de vida.
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Chiavenato (1992, p.49) através da cultura, a sociedade impõem suas
expectativas e normas de conduta sobre os seus membros condicionando-os a se
comportarem da maneira socialmente aceitável aos seus padrões.
Quando falamos sobre cultura, geralmente nos referimos ao padrão de
desenvolvimento refletido no sistema de reconhecimento, ideologia valores leis e
rituais diários de uma sociedade.
Da mesma maneira como acorre na sociedade, cada organização social
também tem sua cultura própria e característica. Cada empresa tem um sistema
social e complexo, com características próprias e peculiares.
Assim a cultura organizacional condiciona e determina as normas de
comportamento das pessoas dentro de empresa.

Segundo Schein (1984 apud CAVEDON, 2008, p.54),

[...] a cultura organizacional é o modelo de pressupostos básicos, que determinado
grupo inventou, descobriu ou desenvolveu no processo de aprendizagem para lidar
com os problemas de adaptação externa e interna. Tendo funcionado bem o
suficiente para serem considerados válidos, esses pressupostos são ensinados aos
demais membros como sendo a forma correta de se perceber, de se pensar e sentir
em relação a esses problemas.
A cultura organizacional de cada empresa é um elemento tão importante
quanto os produtos que a empresa vende e os processos estabelecidos para
produzir esses produtos. Uma empresa que entende sua cultura e procura visualizar
como os seus funcionários a enxergam pode conseguir resultados diferenciados no
seguimento de sua estratégia de negócio.
Segundo

Robbins

(2009,

p.374),

“uma

forte

cultura

organizacional,

proporciona a todos os membros da organização uma clara compreensão de como
as coisas são feitas por aqui”.
Existem diferentes maneiras de administrar as organizações, ou melhor,
diferentes culturas nas organizações. Esta necessidade de administrar a cultura das
empresas demanda muita criatividade e objetividade, visto que os elementos da
cultura e tradição exercem relevância na organização. Cada uma tem a sua própria
maneira de fazer as coisas, e todos os funcionários precisam interpretar
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corretamente essa cultura para que a aderência aos seus pressupostos produza os
resultados esperados.

2.4 Clima Organizacional

Chiavenato (1999, p.440), o clima organizacional reflete o modo como as
pessoas interagem umas com as outras com os clientes e fornecedores internos e
externos, bem como o grau de satisfação com o contexto que as cerca. O clima
organizacional pode ser agradável, receptivo, caloroso e envolvente, em um
extremo, ou desagradável, agressivo, frio e alienante em outro extremo.
Segundo Chiavenatto (1992, p.50) clima organizacional constitui o meio
interno de uma organização. O clima não pode ser tocado ou visualizado. Mas
percebido psicologicamente, caracterizando a atmosfera que existe em cada
organização.
Segundo Oliveira (1995, p. 47) Clima interno é o estado em que se encontra
a empresa ou parte dela em lado momento, estado momentâneo e passível de
alteração mesmo em curto espaço de tempo em razão de novas influências
surgidas, e que decorre das decisões e ações pretendidas pela empresa, postas em
prática ou não, e/ou das reações dos empregados a essas ações ou à perspectiva
delas. Esse estado interno pode ter sido influenciado por acontecimentos externos
e/ou internos à empresa, e pode ser origem de desdobramentos em novos
acontecimentos, decisões e ações internas.
O

clima

organizacional

influencia

na

motivação,

comportamento,

desempenho e satisfação no trabalho dos participantes da empresa.
Segundo Chiavenato (2003) as dimensões do clima são:
 Estrutura organizacional pode impor liberdade ou limites de ação para as
pessoas através de regras, regulamentos, autoridade, especialização, etc. O
clima será agradável se obtiver liberdade.
 Recompensas a organização pode criticar ou incentivar os colaboradores
pelos resultados alcançados, quanto mais estímulo e incentivo melhor será o
clima organizacional.
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 Calor e apoio a organização pode manter um clima de cooperação ou de
negativismo, quanto melhor o companheirismo melhor será o clima.
 Responsabilidade pode reprimir ou incentivar o comportamento das pessoas
por meio da negação de iniciativa, restrição quanto a decisão pessoal, etc.
 Risco a situação de trabalho pode estimular no sentido de assumir novos
desafios como protetora para evitar riscos, quanto maior o estímulo melhor
será o clima.

2.5 Fundamentos para gestão de pessoas

As organizações estão mudando sua visão para o conceito de gestão de
pessoas onde as pessoas se tornam parceiros da organização.
Para Chiavenato (2010) “todo processo produtivo somente se realizara com
a participação conjunta de diversos parceiros, cada qual contribuindo com algum
recurso”.
Ainda segundo Chiavenato(2010), as pessoas constituem o ativo principal da
organização. Daí a necessidade de tornar as organizações mais conscientes e
atentas para seus funcionários. As organizações bem sucedidas estão percebendo
que apenas podem crescer, prosperar e manter sua continuidade se forem capaz de
otimizar o retorno sobre os investimentos de todos os parceiros. Principalmente, o
dos empregados. E quando uma organização esta voltada as pessoas, a sua
filosofia global e sua cultura organizacional passam a refletir essa crença.
Podemos considera parceiros todos os que se envolvem com a organização
fornecedores, acionistas, empregados e também clientes, todos contribui em algum
momento com a expectativa de retorno pela sua contribuição.
Buscando melhorar seus resultados as empresas procuram novas parcerias
para consolidar e fortificar seus negócios através de alianças estratégicas.
Mas o parceiro mais próximo é o empregado ele esta dentro da empresa, dá
vida e faz as coisas acontecerem.
Assim a GP se baseia em alguns aspectos fundamentais:
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Para Chiavenatto (2010):
1.As pessoas como seres humanos. Dotadas de personalidade própria e
profundamente diferentes entre si, com uma historia pessoal particular e
diferenciada, possuidora de conhecimentos, habilidades e competência.
2.As pessoas como ativadores de recursos organizacionais: como
elementos impulsionadores da organização e capazes dotá-la do talento
indispensável á sua constante renovação e competitividade em um mundo
cheio de mudanças e desafios.
3.As pessoas parceiros da organização: capazes de conduzir a organização
à excelência e ao sucesso. Como parceiros, as pessoas fazem
investimentos na organização – como esforço, dedicação responsabilidade,
comprometimento.
4.As pessoas como talentos fornecedores de competência: as pessoas
como elementos vivos e portadores de competência essenciais ao sucesso
organizacional.
5.As pessoas como o capital humano da organização: as pessoas como
principal ativo organizacional que agrega inteligência a organização
(CHIAVENATTO, 2010, p.10)

Estes são os fundamentos de uma gestão de pessoas moderna necessários
para que um administrador atento seja bem sucedido na sua gestão.
Ferreira (1993) fala que as pessoas são quem decidem como fazer o seu
serviço , e o papel do líder é fazer com que elas entendam e queiram fazê-lo bem.

2.6 Liderança

Para Botelho (1993, p.24) a função de chefia, ao nascer, era chamada de
capataz, depois passou a chefe, e hoje estamos vivendo a morte do gerenciamento
e vendo surgir, em seu lugar, a liderança.
A primeira pessoa que todo bom gerente precisa liderar é ele mesmo.
Algumas pessoas acreditam que as qualidades de líderes inspiradores fluem de
dentro e são uma questão de atitude em vez de algo especifico.
Hiam (2004, p.70) acredita que a atitude pessoal tem uma grande
importância em relação a como você lidera. O estado de espírito do líder com
certeza é sentido pelo seu pessoal e tende a se espalhar para os outros.
Uma grande liderança não precisa ser um enorme esforço, já que a meta é
deixar que as pessoas façam o que elas fazem de melhor.
Como conceito de liderança Chiavenato (2011, p117) explica que para
humanistas, a liderança pode ser vista sob diversos ângulos, a saber:
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1.Liderança como um fenômeno de influencia interpessoal. Liderança é a
influência interpessoal exercida em uma situação e dirigida por meio do
processo da comunicação humana para consecução de um ou mais
objetivos específicos. A liderança ocorre como um fenômeno social e
exclusivamente nos grupos sociais.
2.Liderança como um processo de redução da incerteza de um grupo. O
grau em que um indivíduo demonstra qualidade de liderança depende não
somente de suas próprias características pessoais, mas também das
características da situação na qual se encontra.
3.Liderança como uma relação funcional entre líder e subordinados.
Liderança é uma função das necessidades existentes em uma determinada
situação e consiste em uma relação entre um indivíduo e um grupo.
4.Liderança como um processo em função do líder, dos seguidores e de
variáveis da situação. Liderança é o processo de exercer influência sobre
pessoas ou grupos nos esforços para realização de objetivos em uma
determinada situação. (CHIAVENATTO, 2011, p.117)

Bergamini (1994, p.107) fala que têm sido atribuído a líderes desbloquear a
sinergia motivacional dos funcionários, tendo evidencias que mostram que os
desempenhos do pessoal são fortemente afetados pelas expectativas que se tem
sobre eles.
Bergamini (1997) descreve a existência de três abordagens no conceito de
liderança:
a) Preocupação com o que o líder é: alguns autores associam liderança com
características pessoais, como carisma e firmeza. É o caso de Wess Roberts, apud
Bergamini (1997, p. 90) que:
Ao delinear o perfil de Átila, o huno, como o de um exímio líder, estabelece
os seguintes atributos da liderança: lealdade, coragem, anseio, resistência
emocional, vigor físico, empatia, poder de decisão, antecipação, sincronização,
competitividade,

autoconfiança,

responsabilidade,

credibilidade,

tenacidade,

confiabilidade, vigilância e proteção. Esta abordagem é bastante restrita, pois
pressupõe que a liderança seja um dom nato.
b) Preocupação com aquilo que o líder faz: um segundo grupo de pesquisadores
concentrou seus esforços na investigação de diferentes estilos de liderança.
Procurou-se, neste momento, estabelecer a correlação entre o comportamento do
líder - independentemente de suas características pessoais - e a eficácia da
liderança. Foram descritos dois estilos básicos, o autoritário e o democrático. Entre
estes dois extremos foram sendo encaixados os demais estilos de liderança
(NAMIKI, GOMES e ZEFERINO, apud BERGAMINI, 1997).
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c) Teorias situacionais: tanto os autores que buscaram delinear o perfil do líder
quanto os autores que procuraram estabelecer o estilo ideal de liderança omitiram
em suas pesquisas a análise do ambiente que cerca a relação líder/subordinado.
Eles procuraram identificar um perfil/estilo ideal para o líder, que seria o mais
indicado em qualquer situação. Um terceiro grupo de autores começou a trabalhar
com duas outras variáveis determinantes da eficácia do líder: as características do
liderado e as circunstâncias ambientais da organização. Não existiria, por
conseguinte, um perfil ideal de líder, nem um estilo ideal de liderança, mas um estilo
mais adequado à situação existente (BERGAMINI, 1997).

2.7 Papel do líder na motivação organizacional

Bergamini (1994, p.76) questiona se as recompensas e punições têm tanto
sucesso, por que deveriam os líderes, no mundo dos negócios preocupar-se com as
recompensas? Alem de tudo, as pessoas do mundo não são voluntarias. Elas estão
sendo pagas.
Então a própria Bergamini (1994, p.76) responde que as pessoas estão
sendo pagas, pelo fato de serem merecedoras de bônus e outros prêmios. Se o
trabalho passa a ser visto somente como fonte de dinheiro e nunca como fonte de
satisfação, então os patrões ignorarão totalmente as outras necessidades humanas
no trabalho.
Conforme Chiavenato (2011) remuneração e benefícios são importantes, mas
não se pode contar somente com eles para reter e motivar talentos, os principais
motivadores são um trabalho estimulante e desafiador, oportunidade de aprender e
crescer, ter um bom chefe e trabalhar com pessoas incríveis, e que os gestores
devem seguir algumas técnicas para reter e motivar seus funcionários são eles:
entender o que motiva as pessoas, manter em perspectiva a importância
motivacional da remuneração, saber de quem é a responsabilidade, escolher as
pessoas certas e contribuir para o crescimento delas, criar um estilo de gestão que
inspire a lealdade e por ultimo criar um ambiente do trabalho que as pessoas
adorem e a qual correspondam.
Deveríamos também estar preocupados caso os empregados precisem
justificar seus empregos numa determinada organização, por motivos unicamente
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econômicos. Se eles ganham somente recompensas financeiras e atendem apenas
ás suas necessidades de segurança, nunca contribuirão mais do que um mínimo em
suas organizações.
Entender como as pessoas se motivam é extremamente importante e
complexo em alguns momentos o estado motivacional da organização tem uma forte
influencia do líder.
Talvez o maior desafio de um líder preocupado em tornar-se eficaz, seja
inviabilizar esse processo de queda de sinergia motivacional dos seus subordinados.
Um ingênuo “chefe” estará à procura de regras de como motivar o novo funcionário,
enquanto que o “líder” eficaz estará atento que a riqueza contida nas necessidades
de cada um não seja drenada e se perca.
Sobre a necessidade de liderança para Chiavenato (2011) em todos os tipos
de organização humana, é essencial saber conduzir as pessoas, isto é liderar.
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3 CONCLUSÃO

Qualquer organização precisa de administração, e o custo de ser eficaz é
alto, mas o custo da ineficiência é ainda maior. As dificuldades em se conseguir a
eficiência ou a eficácia não é razão para fugirmos dos problemas.
As organizações estão inseridas em um contexto social, econômico e
cultural, dessa forma, sofrem alterações ao longo do tempo em função das
mudanças que ocorrem no ambiente externo. Essas mudanças acabam impactando
também a maneira como as pessoas são tratadas no ambiente de trabalho.
Definindo o clima organizacional, influenciando na motivação, desempenho
humano e a satisfação no trabalho. Ele cria certos tipos de expectativas cujas
consequências se seguem em decorrência de diferentes ações. As pessoas
esperam certas recompensas, passando por satisfações e frustrações na base de
suas percepções do clima organizacional, essas expectativas tendem a conduzir á
motivação.
Assim fica ao líder o papel fundamental para mobilizar as pessoas na
direção certa. Com visão a longo prazo, sobre uma situação que irá acontecer cabe
a ele analisar a melhor forma de resolver. O verdadeiro líder facilita a vida de todos
dentro da organização, é uma ponte entre os problemas de seus subordinados e as
devidas soluções. A verdadeira liderança é consistente e duradoura, e só existe
quando há respeito mútuo entre líder e o subordinado.
A palavra liderança pode ter significados diferentes para algumas pessoas
mais vimos que liderança tem o papel de influenciar pessoas, exercida em uma
situação e dirigida através do processo de comunicação, no sentido do atingir um
objetivo.

Liderança é uma interação entre pessoas na qual ela apresenta

informação de tal maneira que os outros se tornam convencidos de que seus
resultados serão melhores caso se comportem de maneira sugerida ou desejada.
E o líder precisa estar de bem com sigo tendo a certeza que seus
sentimentos e atitudes podem ser altamente contagiantes. Sua atitude pessoal tem
uma grande importância como motivador e entusiasta para sua equipa.
Não sendo portanto, estranho que o interesse pelo comportamento
motivacional no trabalho tenha, no decorrer destas últimas décadas, atingido níveis
elevados. Muitas vezes o fracasso da maioria das empresas não esta na falta de
conhecimento técnico e sim na maneira como lidam com as pessoas.
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