
 
TÉCNICAS DE MOTIVAÇÃO UTILIZADAS POR LÍDERES NO SETOR DE 

VENDAS EM TOLEDO 
 

 
 

FONTANA, Francielle1 
WERLANG, Graciele² 

BARREIROS, Patricia
³ 

CORNELIUS, Rui Airton 4  

 
 

 

 

RESUMO 

No mercado atual é necessário que os líderes aprimorem as técnicas de motivação 

para alavancar o setor de vendas, assim, por meio de pesquisa e análise, o objetivo 

deste trabalho é apresentar as diferentes técnicas utilizadas pelos líderes para 

manter a equipe motivada a vender cada vez mais, gerando assim resultados 

positivos para a organização. Neste sentido, o processo metodológico consistiu em 

aplicar um questionário de doze perguntas para aproximadamente quinze líderes no 

setor de vendas de Toledo. Assim, com suporte teórico, serão apresentados os 

resultados obtidos através do questionário que revela a opinião e a maneira como 

cada líder exerce seu ofício em função do aumento nas vendas sobre sua equipe ou 

subordinado. Muitos deles têm a função de motivar a sua equipe e mantê-la cada 

vez mais produtiva, através de feedbacks, remunerações, treinamentos, 

reconhecimento e preparação, sempre tentando manter o bom relacionamento entre 

líder e equipe. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Liderança é a capacidade que uma pessoa possui de liderar pessoas, assim 

tornando vários indivíduos em uma equipe que gerem resultados positivos. 

 O líder tem a função de motivar e influenciar seus liderados. Porém existem 

diversas formas de liderar e técnicas diferentes. Existe a liderança autocrática, 

democrática e liberal. As técnicas usadas pelo líder são particularmente dele, 

podendo também depender da organização que o mesmo está. 

Em uma organização, a liderança é de extrema importância, para manter a 

equipe motivada, e a partir disso atingir os resultados definidos. 

Dentro das empresas, líderes são como espelhos que refletem o sucesso. 

Assim, sempre assumindo suas responsabilidades de manter um relacionamento 

saudável entre a organização e a sua equipe, formando novos líderes com 

competência. 

A liderança está muito ligada a confiança, pois as pessoas por ele liderado, 

precisam confiar neste líder e estar dispostos a seguir suas orientações. O líder 

precisa ser justo, transparente e consistente, para que esta confiança exista. O nível 

desta confiança vai depender das suas habilidades interpessoais. 

O líder influencia no comportamento dos funcionários para que eles 

trabalhem bem e gerem resultados para esta organização, através de treinamentos, 

metas e "feedbacks". 

Um bom líder conhece muito bem a sua equipe e também sabe explorar a 

potencialidade de cada um. Sendo assim, compreende que toda equipe passa por 

dificuldades até alcançar o objetivo, com maturidade encara a situação 

regularizando-a, liderando as atividades e o grupo de forma sábia, exercendo com 

objetividade seu ofício. 

A motivação é algo que impulsiona o indivíduo a buscar o que ele deseja, ou 

o que é determinado pelo seu líder. Dentro de uma organização, o colaborador 

motivado, pode trazer diversas vantagens, mais comprometimento gerando uma 

maior produtividade. 



 
As organizações e empresas carecem pela liderança e pela motivação, 

essas ferramentas são essenciais no mercado, sem elas as mesmas não 

sobrevivem ao grande mercado competitivo. 

O objetivo deste trabalho é de apresentar as diferentes técnicas utilizadas 

por líderes no setor de vendas no comércio de Toledo. As mesmas utilizadas para 

manter a equipe motivada a vender mais e conseguintemente gerar mais lucros para 

suas organizações.  

 Este tema se torna importante a medida que obtemos informações das 

formas de motivações usadas dentro das empresas pelos líderes que nelas estão, 

assim, podendo usar as mesmas em nosso ofício. 

 

 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O QUE É MOTIVAÇÃO 

 

A palavra motivação vem dos termos em latim “motus”, “movido, 

“movimento”. Motivar significa, dar motivo, causar, ou expor motivo, logo a palavra 

motivação vêm da palavra motivo, podemos entender que a motivação é um impulso 

uma força que leva a pessoa a fazer algo ou realizar seus objetivos. Assim, a 

motivação de uma pessoa depende de seus motivos, desejos ou impulsos de cada 

individuo . (AKAMURA 2005) 

Maslow dedicou-se ao estudo dos fatores que dirigem o comportamento 

humano. Em sua teoria, ele descreve as necessidades fundamentais, que para ele, 

motivam o homem. Essas necessidades dividem-se em dois grupos: deficiência e 

crescimento. As necessidades de deficiência são as fisiológicas, as de segurança, 

sociais e as de estima, enquanto que as necessidades de crescimento são aquelas 

relacionadas ao autodesenvolvimento e auto realização dos indivíduos. (MARQUES 

2016 ) 

 Segundo Maslow as necessidades humanas, segue uma hierarquia, sendo 

elas as necessidades fisiológicas, segurança, sociais, autoestima, auto realização. 

No momento que o indivíduo realiza uma necessidade automaticamente surgem 

outras.  



 
As necessidades básicas é o que constitui a sobrevivência do individuo 

como a alimentação, sono e abrigo. A necessidade de segurança é a proteção ou 

ameaça de perigo. Necessidades sociais seria a participação do indivíduo com o 

ambiente, bem como a amizade, o afeto. A autoestima seria a necessidade de 

aprovação, autoconfiança. As necessidades de auto realização são as mais 

elevadas, de cada pessoa realizar o seu próprio potencial e de auto desenvolver-se 

continuamente. 

Outro psicólogo que desenvolveu conceitos com base a motivação, foi 

Frederick Herzberg, sua obra publicada The Motivation to Work, a motivação para 

trabalhar. Para Gustavo Perlard (2011), seu objetivo era identifica os fatores que 

causavam a satisfação e a insatisfação dos empregados no ambiente de trabalho. 

Para desenvolver sua pesquisa entrevistou funcionários questionando sobre o que 

os agradava e os desagradava nas empresas em que trabalhavam.  

Então Herzberg (1997, dividiu sua pesquisa em dois fatores, os 

motivacionais e os higiênicos. Os fatores higiênicos, diz a respeito as condições 

físicas, como salário, clima organizacional, oportunidade de crescimentos etc. 

 Segundo ele Herzberg (1997) esses fatores já suficientes apenas para 

evitar a desmotivação das pessoas. Os fatores motivacionais são tudo o que é 

designado ao cargo, as tarefas e as atividades.  

 
“Os fatores envolvidos na produção da satisfação (e motivação) no trabalho 
são separados e distintos dos fatores que levam à insatisfação no trabalho. 
Já que é necessário considerar fatores separados, dependendo do fato de 
estarmos examinando a satisfação ou insatisfação no trabalho, segue-se 
que esses dois sentimentos não são antagônicos. O oposto de satisfação 
no trabalho não é insatisfação no trabalho, mas sim a ausência de 
satisfação. (VROON,1997, p. 61) 

 

Para Herzberg (1997), a ampliação de atividades é a forma de aumentar a 

satisfação do funcionário, pois este enriquecimento oferece a oportunidade de 

crescimento psicológico do funcionário. É uma proposição que não dever ser 

implantada de uma só vez, e sim de forma contínua. As mudanças iniciais devem 

durar um período bastante longo e devem impulsionar o cargo para cima, até o nível 

do desafio da habilidade contratada. Os que têm habilidade ainda maior poderão 

demonstrar melhor esta habilidade e conseguirão promoções para postos mais 

elevados.  



 
 

2.2 O QUE É LIDERANÇA 

 

A liderança é o ato de saber liderar grupos de indivíduos a fim de uma 

organização atingir seus objetivos, e também a compreensão das formas de pensar 

de cada pessoa. 

 

Para Hunter (2004, p. 25) liderança é a habilidade de influenciar pessoas 
para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos 
identificados como sendo para o bem comum. 
 

A liderança pode ser algo natural de um indivíduo, assim quando ele mesmo 

se destaca neste papel, sem mesmo ser um líder. O líder é uma pessoa que 

gerencia uma determinada equipe, seja em indústrias, comércios, exército, entre 

outros. Um bom líder é aquele que também sabe compreender os indivíduos de sua 

equipe, ajudando em suas atividades que tal tenha dificuldades e procurando 

sempre atingir juntamente com sua equipe os objetivos da organização, para assim 

todos estarem contentes com seus resultados. 

“Os seguidores dos líderes carismáticos identificam-se com o líder e a 
missão do que ele coloca, exibem extrema lealdade e confiança no líder, 
igualam os valores e comprometimento do líder e fazem a autoestima do 
seu relacionamento com o líder o que torna o trabalho em equipe, mas 
prático e fácil no alcance das metas.” (BRITO 2012 p.06) 
 

O líder deve unir os indivíduos de seu grupo para que se tenha um resultado 

positivo na empresa, resolvendo conflitos que podem vir a gerar durante o trabalho. 

A liderança está ligada com a motivação, pois um bom líder sabe bem como deixar a 

sua equipe motivada.  

A paciência, o carisma, o respeito, disciplina e ter a capacidade de 

influenciar, são uma das principais características de um líder. A liderança pode ser 

aperfeiçoada ou mesmo apenas ser um comportamento exercido. 

 Existindo assim vários estilos de liderança. De acordo com Corrêa (2011) 

entre os tipos de liderança podemos destacar: a Liderança Autocrática, onde o líder 

é autoritário, não ouvindo o seu grupo. Liderança Democrática, é um líder que quer a 

opinião de seu grupo e a Liderança Liberal, que há confiança no grupo e total 

liberdade do mesmo. 



 
Em organizações, a liderança é essencial, pois ela está relacionada com o 

fracasso ou mesmo o sucesso da empresa. Dentro da mesma é muito importante 

saber diferenciar um líder de um chefe, pois tem um grande impacto no andamento 

da equipe.  

Segundo o autor Matta (2017) o líder exerce todas as suas características de 

forma sabia, guiando sua equipe, sempre pensando e realizando as atividades em 

conjunto. Desse modo o líder tem um relacionamento bom com sua equipe, assim o 

líder estimula a criatividade de seus colegas. Já o chefe é autoritário, apenas 

exigindo obediência do grupo, pois se considera superior, está apenas preocupado 

com seus benefícios e resultados lucrativos, assim se tornando temidos diante de 

seus colaboradores. 

 

Para Rodrigues (2009, p. 16) a liderança possui atributos importantes para 

as organizações. Empresas bem-sucedidas devem parte do sucesso à 

liderança e consequentemente aos seus líderes pois, eles são fatores 

indispensáveis para o desenvolvimento e comprometimento dos 

colaboradores. 

 

2.3 AS PRINCIPAIS TÉCNICAS MOTIVACIONAIS 

 

Técnicas de motivação devem ser colocadas em prática para que uma 

empresa consiga motivar seus funcionários. Três em cada quatro funcionários de 

empresas não se sentem atraídos a suas funções de trabalho, e o fornecimento de 

salários confortáveis para os funcionários é o item que está na lista de prioridades e, 

deve se prestar atenção na relação dos funcionários com a missão e os propósitos 

da corporação. 

Segundo o autor Furtado (2013) a aplicação de técnicas de motivação se 

torna de extrema importância, e as causas da falta de engajamento por parte dos 

empregados são os pontos em que o RH deve se focar na hora de desenvolver seu 

planejamento, pois, são justamente nessas causas, que podem ser encontradas as 

soluções para a maioria dos problemas. 

A recomendação nesse caso é deixar que cada funcionário coopere, 

individualmente, com o que acredita ser um valor importante para seu trabalho na 

empresa, e essa não é uma tarefa difícil. Permitindo que o funcionário compartilhe 



 
suas ideias de propósito, ele se sente mais motivado a produzir, interessando-se 

ainda mais nos resultados do trabalho como um todo. 

 Furtado (2013) afirma que a definição de equipes de trabalho que se dão 

bem e gostam de trabalhar uns com os outros é outro fator importante entre as 

técnicas de motivação, e se houver a identificação de indivíduos que não se 

encaixam bem nessa dinâmica, uma rescisão com benefícios maiores que o 

esperado pode ser uma boa saída para manter uma equipe motivada. 

Chiavenato destaca que:  

Os processos de recompensar as pessoas constituem os elementos 
fundamentais para o incentivo e motivação dos funcionários da organização, 
tendo em vista de um lado os objetivos organizacionais a serem alcançados 
e, de outro lado, os objetivos individuais a serem satisfeitos. 
(CHIAVENATO, 2010, p.274) 
 

De acordo com os autores Heller (1999) e Robins (2004) defendem que é 

importante transformar o grupo de trabalho em equipe, interligado, para que possa 

demonstrar confiança através de participações em discussões de planejamento. 

Desta forma, motivará tornando esta equipe corresponsável, otimizando o tempo nas 

soluções do problema direto no setor em que trabalha. 

Propor novos desafios constantemente é outra ação para a motivação de 

funcionários, já que, boa parte dos mais de 70% insatisfeitos com suas funções têm 

a rotina como causa dessa desmotivação. 

Hampton (2005) faz a seguinte observação: 

 

Talvez uma necessidade ativa de auto realização entre os funcionários seja 
um desafio motivacional mais complexo e sutil para os administradores do 
que o desafio apresentado por todas as outras necessidades de menor 
nível. Fazer com que o trabalho seja fonte de satisfação das necessidades 
afetivas e de estima já parece por si só, difícil; mas fazer com que o trabalho 
sacie diferentes formas de necessidades sentidas por um conjunto 
diversificado de indivíduos auto realizados (e ainda conseguir que a tarefa 
organizacional seja completada) poderá ser impossível, especialmente 
quando a atividade desses indivíduos é intrinsecamente fixa e rotineira. 
Mas, quando o trabalho dos subordinados implica criatividade, o 
administrador pode ver sua tarefa muito facilitada (HAMPTON, 2005, p. 56). 
 

 

Consultar os empregados para saber em que tipo de projetos gostariam de 

trabalhar e que tipo de desafios os atraem é a solução para este problema, pois, 



 
com projetos especiais, os funcionários se sentem com mais desejo de realizar 

tarefas, enxergando a rotina de trabalho de outra maneira. 

A motivação equipe precisa ser cultivada a cada dia com atitudes, e não 

apenas com promessas e discursos que não se concretizam. 

 

2.4 CAUSAS DA DESMOTIVAÇÃO 

 

A desmotivação é um conjunto de fatores que impedem o indivíduo de 

realizar suas tarefas diárias. Quando um esforço na busca de satisfazer uma 

necessidade é bloqueado, o indivíduo encontra-se em um estado de insatisfação 

física ou fisiológica que, ao ser vivenciado por longo intervalo de tempo, pode-se 

culminar em um estado de frustração ou desmotivação. 

Quando o indivíduo começa a fazer algo novo na vida dele, como estudar ou 

trabalhar, no inicio tudo se torna novo pra ele, e ao mesmo tempo empolgante e 

agradável, mas com o passar do tempo às coisas começam a entrar na rotina, assim 

inicia-se o desânimo, levando ele a desmotivação.  

Para Moura (2007, p.3) considera que na batalha contra a desmotivação e 

busca da motivação (auto motivação) as seguintes medidas podem auxiliar: 

 

“Fazer uma pausa”: tire um mês seguido de férias; Falar abertamente dos 
seus problemas de desmotivação com os seus colegas para saber se eles 
passam de mesmo ou, se já lhes aconteceu, como resolveram; Não deixar 
que isso afete o seu desempenho e entregar-se ao máximo como bom 
profissional; Se a desmotivação que o consome é devido ao próprio trabalho 
que desempenha, tentem arranjar novas abordagens, novas perspectivas, 
novas formas de organização para renovar o trabalho; Se puder trocar de 
lugar com algum colega ou mudar de secção tente-o fazer. Muitas vezes, 
desempenhar outra função, mesmo que seja dentro da empresa onde 
trabalha, renova o ambiente e dar-lhe outra força de vontade; Se o 
problema for a termos monetários tente mostrar o bom profissional que é 
para o aumento surgir; Se ainda acha que não vai lá, o melhor mesmo é 
começar a procurar um novo emprego. Desta vez selecione algo dentro das 
áreas de interesse que lhe motivam, para que possa ter sempre algo que, 
para além de lhe dar o "pão nosso de cada dia", seja divertido e lhe dê gozo 
fazer. ’’ 

 

2.5 TREINAMENTOS MOTIVACIONAIS 

  



 
Um dos principais desafios nas organizações é saber gerenciar os indivíduos 

para que se ontem mais produção e lucratividade. As empresas precisam saber 

investir em seus colaboradores, para assim gerar resultados positivos para a 

mesma. Uma das melhores formas de investimento em seus funcionários é o 

desenvolvimento humano e a capacitação do indivíduo. 

Nos dias atuais as empresas estão apostando nos treinamentos 

motivacionais, pois o mesmo traz um grande crescimento profissional. Também, 

além do treinamento motivacional, há conteúdos tecnológicos que podem ajudar na 

motivação dos funcionários. 

 O treinamento motivacional se baseia em metas, com o propósito de que os 

indivíduos se desenvolvam profissionalmente. Entre os benéficos dos treinamentos 

motivacionais é de manter os funcionários motivados, de forma que estimule o 

potencial e o aumento da produção dentro da empresa. 

 De acordo com Marques (2012) o treinamento motivacional traz muitos 

resultados positivos para a empresa, como, aumento da produção, por meio das 

atividades direcionadas, desenvolvimento de uma melhor comunicação entre os 

colaboradores, comprometimento dos mesmos, encorajamento dos indivíduos, 

ambiente mais saudável, melhora no clima organizacional, líderes com mais poder 

de decisão, mais disposição dos funcionários e mais espirito de equipe por parte da 

mesma. 

 

Segundo Willumsen (2006, p. 10) uma das ferramentas mais importantes 

para o desenvolvimento humano e empresarial é o treinamento para a 

qualidade na prestação de serviços, pois as pessoas continuarão sendo o 

grande diferencial para qualquer empreendimento. 

 

Para que se possa realizar um treinamento motivacional é preciso ter um 

planejamento, objetivos, metas para serem realizadas e envolvimento de todos os 

colaboradores. É necessário que os líderes e os indivíduos da organização estejam 

cientes dos objetivos e das metas que devem ser cumpridas para se obter o 

resultado almejado, assim os indivíduos receberem recompensa. 

 

Para Antunes, Stefano,eBerlato (2013, p. 5) “O interesse individual 

antecede a orientação motivacional da pessoa, fazendo com que predomine 

a sua motivação intrínseca, entretanto a empresa pode utilizar meios de 



 
recompensa para obter retorno do seu colaborador por meio da motivação 

extrínseca. Ambas são muito importantes e a gestão de pessoas as utiliza 

como ferramenta estratégica para atingir seus objetivos”. 

 

2.6 AS PERDAS FINANCEIRAS CAUSADAS PELA DESMOTIVAÇÃO 

 

Nos últimos anos, o país aumentou a sua oportunidade de empregos e 

diversas pessoas tiveram acesso ao mercado de trabalho. Este é um crescimento 

que gerou tanto em bons resultados econômicos, como o aumento do consumo de 

produtos e serviços. Isto porque a alta rotatividade é uma possibilidade real, uma 

vez que os colaboradores estão sempre em busca de melhores oportunidades. O 

grande problema é que a alta rotatividade de funcionários pode resultar em diversos 

custos para a empresa, como, o excesso de gastos com as constantes saídas de 

funcionários de acordo com Fernandez (2013, p. 1): 

 

Quando alguém da equipe sai, as atividades sofrem mudanças que em 
maior ou menor grau afetam a organização. Assim como um motor que para 
de funcionar caso alguma engrenagem se deteriore, a empresa também 
sente essa saída. Apesar de muitas empresas acreditarem que, quando 
uma saída de colaborador é por sua decisão e portanto, não a afetará, isto é 
um engano. Qualquer saída é traumática para a organização, por mais ‚ 
argumentos que existam a seu favor. Basta imaginar o quanto foi gasto com 
treinamento dessa mão de obra, com a burocracia contratual, benefícios, 
encargos e outros gastos operacionais não tão facilmente mensuráveis, 
para notarmos que de uma forma ou de outra, a empresa sempre sai 
perdendo nesse caso. 

   

Gastos com o recrutamento e a seleção de novos profissionais que 

substituirão os demitidos, perda de produtividade, levando certo tempo para o novo 

funcionário se adaptar. Se torna claro que bons funcionários podem não querer 

ingressar na empresa justamente porque a saída de pessoas é grande, o que 

demonstra falta de qualidade e valorização no ambiente de trabalho.  

Outra consequência danosa, a de uma empresa possuir uma rotatividade 

elevada, a sua imagem frente aos clientes, fornecedores e colaboradores, que 

sentirão o tempo todo ameaçados ou descomprometidos com a empresa. 

Para Franco e Matos (2013, p. 13), 

 

Um fator muito valioso a se considerar sobre turno ver diz respeito à perda 
de know-how, de conhecimento, da visibilidade técnica ou metodológica 
alcançada pelas pessoas que realizam um trabalho, especialmente quando 



 
vêm sendo feitos investimentos sobre elas. Um funcionário que deixa a 
empresa seja por sua iniciativa ou da organização, leva com ele 
informações, conhecimentos, detalhes metodológicos e tecnológicos, 
percepções construídas sobre os processos de trabalho, nuances relativas 
a fluxos, conexões com clientes, modos particulares de executar uma tarefa 
ou de se alcançar mais rapidamente um objetivo. Com o desligamento de 
pessoas não se perde apenas o funcionário: perde-se parte da organização 
e de sua custosa e trabalhosa evolução, que vai junto com ele. 

 

É muito importante que todos os funcionários que concluíram as metas 

estabelecidas recebam uma recompensa para que se aja o reconhecimento do seu 

esforço e de sua determinação, para que se mantenham os mesmos sempre 

motivados e a continuarem desenvolvendo suas atividades de maneira que gerem 

resultados positivos. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Metodologia Científica nada mais é do que um estudo dos métodos para 

buscar o conhecimento. De uma forma de pensamento que procura chegar até a 

natureza do problema, estudando- o e explicando o mesmo.  De acordo com 

Prodanov e Freitas (2013) a metodologia é compreendida como uma disciplina, que 

em nível aplicado, examina, descreve e avalia todos os métodos da pesquisa, 

possibilitando a coleta e o processamento das informações. Portanto, a Metodologia 

é um caminho o qual o autor escolhe para conduzir o seu trabalho, usando a 

técnicas como um auxilio, com o intuito de chegar a seu proposito e encontrar 

respostas para suas questões, e comprovando-as cientificamente como a 

metodologia verídica para isso. 

  

 “Ao compreendermos a importância da Metodologia, identificamos que não 
existe um único método e sim uma multiplicidade de métodos que procuram 
atender as necessidades conforme o assunto e a finalidade da pesquisa, bem 
como as várias atividades das ciências. Pesquisar com método não implica 
ter uma atitude reprodutora, pelo contrário, é procurar cultivar um espírito 
crítico, reflexivo, amadurecido, contribuindo para o progresso da sociedade.” 
(ARAGÃO, NETA 2017, p.10)  

 

 



 
3.2 DELIAMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa será feita através da abordagem de líderes da área de vendas 

de Toledo, ampliando-o um questionário para melhor entender as suas técnicas de 

motivação usadas pelos mesmos e assim para o aumentando do seu desempenho 

de vendas na cidade de Toledo. A mesma será realizada de forma qualitativa. 

  

 3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

O questionário será aplicado com líderes da equipe de vendas. Será 

composto por 12 questões abertas, focando em técnicas motivacionais. Será 

entrevistado em média de 15 líderes. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 O questionário será aplicado de forma individual. Com o intuito de analisar 

as técnicas que os líderes utilizam para manter a sua equipe motivada e 

consequentemente aumentar o número de vendas e alcançando as metas 

estabelecidas. 

 

4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa foi aplicada em média a 15 líderes do setor de vendas da 

cidade de Toledo, Paraná, sendo 12 perguntas com respostas abertas, com base 

nas técnicas utilizas pelos mesmos para que sua equipe permaneça motivada a fim 

do aumento nas vendas. 

As perguntas foram desenvolvidas de acordo com a metodologia, pensando 

na maneira que os líderes se posicionam diante dos subordinados em relação a 

dificuldades e objetivos atingidos no setor de vendas. 



 
Líderes que exercem o seu papel de forma exemplar tornam a sua equipe 

motivada, a qual busca atingir os objetivos e as metas, enfrentando os obstáculos 

juntos, para assim obterem resultados positivos. 

 

4.1.1 Hoje, olhando para sua equipe você a vê como motivada? 

 

De acordo com as respostas dos líderes a grande maioria deles olham para 

a sua equipe como motivada. 

No Gráfico 1 a porcentagem correspondente: 

 

     Gráfico1- Equipe motivada 

 
     Fonte: Da própria pesquisa, 2018. 

 

4.1.2 De 0 a 10 o quanto você procura deixar sua equipe motivada? 

 

O grau relatado pelos líderes foi de acordo com o que eles podem e fazem 

pela sua equipe em prol de atingir os objetivos e metas estabelecidas pelos 

mesmos. De acordo com o Gráfico 2 pode-se observar a opinião dos mesmos. 

 

     Gráfico 2- Porcentagem da equipe motivada. 



 

 

     Fonte: Da própria pesquisa, 2018. 

 

4.1.3 Qual a técnica de motivação que você que você utiliza que traz 

resultados positivos para a empresa? 

 

As respostas dos líderes são diversas, utilizam como uma ferramenta a auto 

motivação, alegando que desperta em cada um a própria motivação. Tratar todos da 

sua equipe de forma igual e sempre elogiando-os quando merecido é um dos fatores 

que mais é utilizado, reuniões pela manhã para debater assuntos em conjunto 

repassando vídeos motivacionais. Também utilizando como uma técnica 

treinamentos motivacionais a sua equipe.  

Saber reconhecer cada subordinado pelo seu desempenho é muito 

importante, valorizando as ideias e as iniciativas dos mesmos, criando assim um 

bom relacionamento com os funcionários. 

 

4.1.4 Você investe o seu tempo em preparar/ treinar ou motivar a equipe? 

Para alguns líderes preparar/ treinar ou motivar a sua equipe é essencial 

para o resultados serem positivos. A maioria dos líderes investem na sua equipe, 

resultando como sim e em menor porcentagem não se mostram muito interessados. 

Podemos observar conforme o Gráfico 3: 

 



 
    Gráfico 3- Investimento na equipe. 

 

     Fonte: Da própria pesquisa, 2018. 

 

4.1.5 O que você faz para que a equipe vivencie e trabalhe em prol dos 

objetivos e metas a serem alcançadas? 

 

 Os líderes procuram estabelecer metas e objetivos, lembrando as 

semanalmente com a equipe, sempre direcionando os ao sucesso exigindo de cada 

um o seu potencial e cobrando sempre por resultados. 

 Investir na elaboração de um planejamento adequado com 

acompanhamento do mesmo, assim podendo descrever as principais 

características, habilidades e fraquezas de cada um e assim direcionando o melhor 

para a sua equipe. 

 

4.1.6 Você reconhece e comemora os resultados alcançados de sua equipe? 

 

Mais da maioria dos líderes comemoram os resultados da sua equipe, sendo 

assim a equipe é reconhecida pelo desempenho e então permanece motivada e a 

fim de atingir todas as metas estabelecidas pelo líder. 

 

4.1.7 Você contribui com ideias novas para a sua equipe? Se sim, com que 

frequência isso acontece? 

 



 
As respostas dos líderes sintetizam, mais que a maioria contribuem de 

várias maneiras. Discutindo todos os dias sobre as ideias e ações com reuniões 

sendo todos os dias ou mensalmente. 

 

4.1.8 Com qual frequência você faz feedback com seus colaboradores? 

 

Para alguns líderes o feedback ocorre todos os dias e outros em intervalo de 

60 dias ou 6 meses. 

 

4.1.9 Você costuma ouvir sua equipe e considera a opinião como uma 

possibilidade real? 

 

Todas as respostas tiveram o mesmo resultado, os líderes consideram a 

opinião de sua equipe, dessa maneira fortalecem uma gestão com mais participação 

de todos. 

 

4.1.10 Quando uma meta não é alcançada, qual é a sua posição diante a 

equipe? 

 

De acordo com as respostas, que é exclusivamente de cada líder, alguns 

preferem rever e procurar identificar as falhas cometidas e implementar soluções a 

fim de recuperar as metas e novamente tentar atingir os objetivos. Os líderes 

procuram incentivar e conversar quando essa situação vem a ocorrer, lamentam 

porém não deixam a equipe desmotivar pois existe uma outra meta a ser atingida. 

 

4.1.11 Quando a meta é alcançada, existe premiação? 

 

Alguns líderes apenas mantém o feedback com a equipe, pois o mais 

importante é atingir o objetivo, já outros utilizam outras formas de premiação como o 

14º vinculado nas metas, ou bonificação no salário a cada meta alcançada e uns 

fazem a premiação de forma diferenciada, não citada. 

4.1.12 De que forma ocorre o aumento de remuneração? 



 
 

As respostas dessa pergunta são as mais diversas, com o resultado de 

empenho da equipe ou subordinado em especial, a remuneração ocorre através do 

quanto vender, sendo assim quanto mais vender, mas ganha.   

Acréscimos no salário é uma opção muito usada pelos líderes. Também 

quando um objetivo é alcançado de forma exemplar ou dependendo do quadro de 

cargos implantado na empresa. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi apresentar as diferentes técnicas utilizadas por 

líderes no setor de vendas no comércio de Toledo. Elas foram utilizadas para manter 

a equipe motivada a vender mais e, conseguintemente, gerar mais lucros para suas 

organizações.  

O objetivo de maneira geral foi alcançado, pois as respostas dadas pelos 

líderes fizeram com que o objetivo do artigo fosse atendido de todas as formas. 

Assim, líderes têm a função de motivar e influenciar seus liderados, pois entre as 

respostas, grande parte deles acharam importante motivar, preparar e treinar a sua 

equipe para que a organização obtivessem resultados positivos. 

Os líderes alegaram que a auto motivação é uma ferramenta muita utilizada 

com os subordinados, além de que os elogios e remunerações diversificadas são 

essenciais para que a equipe permaneça motivada afim do aumento do número de 

vendas, sempre reconhecendo o desempenho da equipe. 

Para que a organização obtivesse lucros, os líderes procuraram estabelecer 

metas e objetivos, muitos deles investem em planejamento adequado acompanhado 

da equipe ou subordinado, com a finalidade de entender sobre suas habilidades, 

fraquezas e as principais características. Assim, podem influenciar resultados 

positivos à organização. 

O líder influencia no comportamento dos funcionários para que eles 

trabalhem da melhor forma e gerem bons resultados para a organização, e muitos 

deles sempre procuram discutir sobre ideias e ações que podem ajudar na 



 
organização e na própria equipe, colocando em prática a teoria Y, ocorrendo o 

feedback sempre que possível. 

Cada líder estabelece uma meta específica, quando a mesma não é atingida 

muitos procuram conversar e achar uma maneira de recuperar as metas e 

novamente atingir os objetivos para que continue o bom relacionamento com a 

equipe.  

Quando um objetivo ou meta é atingida com sucesso, muitos dos líderes 

utilizam formas de remuneração para manter a equipe motivada, sendo elas em 

meio ao aumento no salário e bonificações no mês. Esta remuneração dependerá 

exclusivamente do líder.  
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