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RESUMO 
 
Através da liderança e da motivação busca-se desenvolver ações com o intuito de 
conduzir as pessoas para atingir e/ou buscar benefícios próprios e para o grupo no 
qual este membro encontra-se inserido. Pois, afinal as pessoas desmotivadas e sem 
qualidade de vida no trabalho podem se tornar um problema para a organização, 
devido a que podem diminuir o seu empenho e dedicação perante o trabalho. As 
empresas da atualidade necessitam de lideres capazes de trabalhar com o intuito 
facilitar a resolução de problemas de suas equipes, motivando os seus 
colaboradores e contribuindo para uma melhor produtividade organizacional. O 
objetivo central deste artigo é buscar as diversas formas de estudo da liderança nas 
organizações, e de quais formas devem atuar os lideres, e também como é o 
processo do desenvolvimento motivacional utilizados pelos lideres para desenvolver 
e melhorar o trabalho. O artigo utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica 
sendo baseado em livros, revistas e sites específicos. Como principais resultados, 
têm-se que a peça principal da motivação dentro das instituições são os lideres, 
desenvolvendo papel fundamental no crescimento das empresas o investimento no 
bem estar do colaborador, principalmente o investimento na motivação. Com a 
análise dos dados, foi possível identificar como uma das melhores formas de 
liderança o líder situacional, que adapta conforme a necessidade o seu 
comportamento organizacional.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo do trabalho é de analisar a evolução da liderança e sua atuação 

perante o contexto organizacional, observando as atividades do líder dentro de um 

determinado ambiente de trabalho e conforme cada equipe ressaltando a sua 

importância no desenvolvimento motivacional. 

Inicialmente o trabalho apresenta uma breve introdução ao assunto e os seus 

elementos necessários ao desenvolvimento do tema, em seguida o trabalho levanta 

as características ideais para um líder, os diversos tipos de liderança e a influência 

do líder na motivação das equipes de trabalho. 

A motivação humana tem sido uma das principais preocupações e desafios da 

gestão organizacional moderna, e várias teorias tentam explicar o sentido disto, 

buscando desvendar o que leva as pessoas a agirem buscando alcançar 

determinados objetivos. O que anteriormente era apenas um instrumento da área de 

Recursos Humanos, hoje se tornou imprescindível para a área estratégica das 

organizações. Pois através da motivação pessoal, da educação contínua e de muito 

treinamento, um indivíduo pode utilizar todo o seu potencial de forma mais eficiente, 

tornando-se um profissional de destaque e realizando seus sonhos em busca de 

seus ideais. 

A motivação dos seres humanos e a qualidade de vida no trabalho apresentam 

os desafios enfrentados pela administração moderna, com o intuito de alcançar 

objetivos que possam satisfazer as necessidades pessoais dos indivíduos 

envolvidos. A partir do momento em que a preocupação com o bem-estar das 

pessoas ganha espaço nas organizações, é possível conseguir melhores resultados 

na busca de um ambiente de trabalho adequado e motivado para o desenvolvimento 

das atividades profissionais. 

Em tempos de mudança, é evidente que o capital humano é um fator decisivo 

para que as organizações se destaquem e concorram com competência e 

competitividade. Estudar de que forma o líder influencia na motivação da sua equipe, 

observar o impacto da motivação sobre ela, e verificar o aumento da sua 

produtividade auxiliam na mudança e na contínua evolução da equipe e da empresa 
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como um todo, pois as pessoas desmotivadas e sem qualidade de vida no trabalho 

podem se tornar um problema para a organização, já que o rendimento tende a cair. 

As empresas atuais necessitam de líderes capazes de trabalhar influenciando e 

facilitando a resolução de problemas do grupo, capazes de trabalhar junto com os 

seus liderados, ajudando-os a identificar suas necessidades de capacitação e a 

adquirir as habilidades necessárias e, ainda, serem capazes de ouvir o que os outros 

têm a dizer, delegar autoridade e dividir o poder. Por isso, analisou-se criticamente a 

seguinte questão: 

A liderança realmente influencia na motivação de uma equipe? 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O presente artigo utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica, visando 

encontrar nas obras de referência, embasamento para produzir esta reflexão. 

 

1.1 A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NA MOTIVAÇÃO DA EQUIPE 

 

Segundo Moscovici (1994, p. 56),  

 

Os lideres bem-sucedidos acreditam que não podem vencer sem as 
contribuições de todos os membros da equipe. Sabem que não possuem 
todas as respostas, por isso não insistem em provê-las. Como também não 
crêem que sejam os únicos qualificados para tomar todas as decisões, não 
decidem tudo por si só. 

 

Essa é a única liderança que se sustenta com o tempo. Nada do que você diz 

influencia mais as pessoas do que aquilo que você faz. Liderar é incentivar as 

pessoas a fazerem a coisa certa, de preferência mostrando, fazendo e visando ao 

objetivo comum. Afinal, uma equipe precisa de líderes que todos olhem como 

referência. [...]“reunião de duas ou mais pessoas que se encontram em interação 

profissional e, por isso, são capazes de ação conjugada, a fim de alcançar objetivos 

comuns” (CARVALHO; SERAFIM, 2004, p. 72). De acordo com a citação acima, os 

líderes de equipes praticam comportamentos construtivos. Apóiam sua equipe; são 
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ouvintes atentos; confrontam, quando adequado; buscam o consenso, quando 

necessário; buscam e dão feedback; transferem poder. 

A motivação é baseada por dois simples princípios, sendo um a necessidade 

que faz a pessoa ir em busca do seu objetivo, no caso, do que é o necessário para o 

momento. E o segundo, é amar o que se está fazendo, se tiver amor a pessoa 

sempre irá querer melhorar. Isso é algo interno, que deve despertar o interesse 

próprio. (BERNARDINHO, 2006). 

  

1.1.1 Liderança conjunta 

 

Segundo Hesselbein (2000, p. 85),  

 

líderes conduzem mudanças. Isso é o que se espera dos verdadeiros 
líderes hoje. Porém, quando combinada com a definição de líder como alto 
gerente, essa visão leva a uma busca contínua da empresa pelo CEO-herói 
─ a pessoa (leia-se “homem”) que consegue tranquilizar o acionista, que 
energiza os funcionários resistentes à mudança e que não tem medo de 
tomar “decisões difíceis”. Aos poucos, esse pensamento está se difundindo 
para outras instituições, que estão sendo acompanhadas do mesmo modo 
em busca por suas próprias figuras heróicas para conduzir a mudança em 
suas organizações obstinadas, introspectivas e não competitivas.  

 

O autor vê a importância de uma pessoa no alto escalão da empresa com 

características de um líder para influenciar pessoas dentro e fora da organização, 

sendo uma peça fundamental para o seu sucesso. 

“os líderes no futuro precisarão estar novamente preparados para extrair ideias 

das pessoas, para ajudá-las a identificar, articular e satisfazer as necessidades que 

lhe são próprias e não raro mutáveis”. (GOLDSMITH, 2000, p. 64). 

Essa afirmação nos leva a crer que o líder torna-se um ponto de apoio para os 

elementos a sua volta, ajudando-os a superar dificuldades, contribuindo para que 

todos tenham um melhor rendimento. 

Segundo Silva, Peixoto e Batista (apud CHIAVENATO, 1993, p. 177) existem 

diversos estilos de comportamento de liderança. Então a liderança é estudada de 

uma forma que não se preocupa com as características de personalidade e sim o 

estilo de liderança. Assim colocasse três estilos a disposição do líder, podendo 
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analisar o estilo que mais condiz com seu perfil, ou até mesmo combinar estilos 

diferentes. 

 

1.1.2 Tipos de liderança 

 

Neste aglomerado de teorias relacionadas à liderança surgem algumas 

conclusões de ordem prática para o administrador dirigir as pessoas, sendo proposto 

três tipos clássico de liderança: 

a) liderança participativa ou democrata: consiste no processo pelo qual o 

gerente orienta e auxilia seu grupo de trabalho a encontrar, por si mesmo, a 

solução de seus problemas. Esta presente nas Escolas de Relações 

Humanas e Comportamentalista, bem como na liderança Situacional; 

b) liderança centralista ou autocrática: caracterizada pela dominação pessoal 

do gerente sobre seus subordinados. Corresponde ao estilo gerencial 

preconizado pelo taylorismo e fayolismo; 

c) liderança livre ou liberal: é caracterizada pela ausência de qualquer tipo de 

controle sobre o grupo, pois este é que determina o que e quando fazer as 

tarefas que lhe cabem. (CARVALHO; SERAFIM, 2004, p. 68). 

 

1.1.3 Tipos de Poder 

 

Poder é o que distingue a posição de liderança. Os tipos de poder 

organizacional são: poder coercitivo, de recompensa, legitimado, de competência e 

de referência. Com base em Chiavenato (1999, p. 556) os poderes organizacionais 

são:  

a) poder coercitivo: tem como base o medo de fracassar, o liderado teme em 

levar algum tipo de punição se não cumprir as metas; 

b) poder de recompensa: é um tipo de feedback que o liderado espera receber, 

sendo como uma forma de elogio, um bônus ou algum tipo de 

reconhecimento por parte do líder; 
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c) poder legitimado: é o tipo de poder decorrente da carreira do profissional, 

bem como a posição hierárquica organizacional. Em uma organização 

formal, os operários são subordinados dos seus supervisores, já o 

supervisor tem menos poder do que os gerentes e assim sucessivamente 

na cadeia hierárquica; 

d) poder de competência: é reconhecido pelos próprios liderados, pois são 

tipos de conhecimentos que excedem ou se destacam ao meio dos demais;  

e) poder de referência: é quando uma pessoa tem traços fortes, que sabe lidar 

com as pessoas, com carisma, as pessoas acabam lhe admirando 

“seguindo/obedecendo” devido ao fato de se espelhar ou identificar, 

acabando assim a obter obediência e concedendo o poder ao líder. 

 

1.1.4 Tipos de Abordagem 

 

Existem dois estilos de liderança, sendo classificado como autocrático e 

democrático, isso significa que o líder pode centralizar ou compartilhar o poder com 

seus subordinados. Então com uma explicação breve, o estilo autocrático, é 

visualizado de certa forma como se fosse um estilo ligado ao autoritarismo devido ao 

poder centralizado, sendo centrada a decisão no líder. Já o estilo democrático, tende 

a fazer com a decisão seja feita em coletividade, vindo com ideias do grupo para 

decisão do líder. (MAXIMIANO, 2007). 

Segundo Chiavinato (1994, p. 150), os estilos de liderança são divididos em 

forma comportamental do líder para com os seus subordinados. Sendo propostas 

três formas: 

a) liderança autocrática: é composta pela decisão do líder sem ter influencia ou 

participação do grupo; 

b) liderança liberal: as decisões são tomadas pelo grupo, sem ter interferência 

do líder na decisão, fica totalmente a dispor da ideia do grupo; 

c) liderança democrática: a decisão é feita com base na ideia do líder e 

também do grupo, tentando assim entrar em um acordo. 
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Ainda existem os tipos de liderança orientada para as tarefas ou para as 

pessoas. Então Chiavinato descreve estes tipos de liderança: 

a) liderança centrada na tarefa: é um estilo com interesse ligado diretamente a 

tarefa, com seus resultados momentâneos, para conseguir o melhor 

resultado das tarefas realizadas; 

b) liderança centrada nas pessoas: se preocupa com o bem estar das pessoas, 

se importando em manter um boa equipe de trabalho, com grande 

participação nas decisões. 

 

1.1.5 A seleção de um bom Líder 

 

De acordo com Megginson, Mosley e Pietri (1986), liderança democrática 

envolve seus seguidores no processo decisório. Usa o envolvimento do grupo no 

estabelecimento de seus objetivos básicos, estabelecimento de estratégias e 

determinação de atribuição de cargos. Eles comparam com o estilo participativo. 

Segundo Goldsmith (1996) o líder do passado era uma pessoa que só sabia 

mandar, já o líder do futuro, é o que devolve para o seu subordinado a própria 

pergunta, esperando um resultado.  

Aktouf (1997) considera fundamental a criação de novas estruturas ambientais 

para estimular os níveis de motivação para o aprendizado dos grupos de forma a 

reorganizar as novas informações e os métodos de conduta necessários para a 

formação dos futuros líderes no sistema auto – organizador. 

Quanto mais o líder se tornar completo, maior será sua capacidade de 

reconhecer a competência individual da equipe e a forma mais produtiva de lidar 

com determinada situação, assumindo a postura adequada para fazer as coisas 

acontecerem. Um padrão de comportamento, muitas vezes bem intencionado, inicia 

a credibilidade entre líder e liderado. Este tipo de quebra de confiança pode ser 

corrigível, desde que identificada a tempo de tomar medidas adequadas e capazes 

de resgatar a situação. 

Para evitar os riscos de quebra de confiança com os liderados, Ken Blanchard 

no livro Trust Works! Four Keys to Building Lasting Relationships, em que é coautor, 
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recomenda ao líder avaliar o seu comportamento constantemente em quatro áreas-

chaves: capacidade; demonstração de competência e habilidades; integridade; e, 

conexão, preocupar-se com o próximo. (COSTA apud BLANCHARD, 2015). 

Em suma é possível compreender que um líder de sucesso caminha junto aos 

liderados, conhecendo o processo a ser desenvolvido podendo assim corrigir falhas 

a tempo não deixando a equipe sem amparo. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

A motivação existe dentro das pessoas e se dinamiza através das 

necessidades humanas. Conforme Chiavenato (2003), todas as pessoas têm suas 

necessidades próprias, que podem ser chamadas de desejos, aspirações, objetivos 

individuais ou motivos. Certas necessidades são basicamente semelhantes quanto à 

maneira pela qual fazem as pessoas organizarem seu comportamento para obter 

satisfação. 

Para Robbins (2005) motivação é todo esforço feito para alcançar a uma meta 

definida, que tem como característica a persistência, intensidade e direção. Já a 

reação perante essa motivação é variável de um individuo para o outro. 

Alguns fatores motivadores que fazem os indivíduos se sentir bem, é o 

crescimento, progresso, responsabilidade, o próprio trabalho, o reconhecimento e a 

realização. Alguns fatores higiênicos fazem com que os indivíduos não se sintam 

bem, se sintam insatisfeitos, que seriam: segurança, status, relacionamento com os 

subordinados, relacionamento com o supervisor, vida pessoal, salario, condições de 

trabalho e outras. (TÂNIA CASADO in LIMONGI-FRANÇA et al, 2002, p. 254). 

 

1.2.1 Estratégias de Motivação 

 

Pode-se utilizar de diversos tipos de recursos sendo aplicados aos liderados, 

conforme diz Robbins (2005) uma forma de reconhecimento seria o elogio, um 

agradecimento pela participação ou ajuda no comprimento da tarefa em público ou 
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particular, que recompensa um comportamento com o reconhecimento, logo após 

sua ocorrência, é o mesmo que estimular a sua repetição. 

Esse reconhecimento pode se dar de várias formas: um cumprimento ao 

trabalhador, um e-mail elogiando o seu desempenho, uma viagem, um benefício que 

auxilie as necessidades do funcionário, e para reforço da coesão e motivação em 

equipes, a celebração ou festa torna visível o sucesso do grupo. 

Faz-se necessário, visualizar as diferenças individuais esclarecendo as metas 

específicas retornando quanto ao desempenho obtido. Quando os funcionários têm 

a percepção de envolvimento há uma melhor satisfação e motivação, ressaltando 

que ao permitir a participação nas decisões da empresa, os liderados se 

responsabilizam comprometendo-se com as metas. 

O treinamento e a capacitação em cursos que estimulam a motivação é fator 

primordial de sucesso, conforme descreve Chiavenato (2010, p. 366), “para serem 

bem sucedidas, as organizações precisam de pessoas espertas, ágeis 

empreendedoras e dispostas a assumir risco”. Portanto, são as pessoas que fazem 

as coisas acontecerem. Considerando ser essencial o treinamento e o 

desenvolvimento das pessoas no ambiente de trabalho.  

Conforme Christy (2006, p. 20): 

 

Há pessoas que jamais serão motivadas. Elas preferem ser apenas 
coadjuvantes da vida, nunca agindo ativamente em nada. As organizações 
estão abarrotadas destes indivíduos. Eles se prendem aos seus empregos, 
fazem o que manda elas fazerem, não perguntam, não argumentam, não 
questionam, só executam. 

 

E infelizmente, existe nas organizações pessoas que estão ali somente para 

desenvolver o seu trabalho, “mandão e eu faço”, não sabem o que querem e não 

lutam por uma vida melhor, simplesmente estão ali para trabalhar e ganhar o seu 

salário, que claro é igual ao seu esforço. 
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1.2.2 Fatores motivadores 

 

O ambiente de trabalho precisa de um local aconchegante, de um clima leve, 

pois afinal para se ter motivação o ambiente também deve ajudar. Um ambiente 

aonde existe motivação, é um local positivo, o clima é de colaboração, interesse e 

satisfação. O grupo é espelho do líder, se o líder esta animado esse clima irá se 

repassar a sua equipe. Por isso que o líder deve sempre estar de bom ânimo, pois 

se ele não estiver a sua equipe também não estará.  

Então o entusiasmo, a força e a energia do líder são contagiantes e motivam 

significativamente como afirma o autor Chandler e Richardson (2008, p. 102) “Se 

você é um líder positivo, com pensamentos positivos sobre o futuro e as pessoas 

que lidera, acrescenta algo a cada pessoa com quem conversa. Agrega algo de 

valor a cada comunicação”. 

Alguns favores auxiliam no desenvolvimento da motivação: 

a) o trabalho desafiante/maior responsabilidade: segundo o autor Gaudêncio 

(2009, p. 40), “desafio é um dos dois mais importantes fatores 

motivacionais. O segundo é o reconhecimento.” O desempenho no cargo 

exige aplicação de diferentes habilidades. O líder pode passar adiante 

algumas tarefas que podem dar a ele mais tempo para administrar e 

analisar resultados e o liderado vai se sentir mais motivado por ter alguma 

tarefa mais interessante. Trabalhos simples e repetitivos tendem a se tornar 

maçantes, afetando a eficiência do trabalhador, ele deseja ter um trabalho 

significativo. 

b) o reconhecimento do bom desempenho: aqui entra novamente a questão do 

Feedback citada anteriormente, conforme Chandler e Richardson (2008, p. 

24), “Os gerentes que têm mais problema para motivar a equipe são os que 

dão menos feedback.” Todos os seres humanos anseiam pelo Feedback, 

pelo reconhecimento do valor que tem junto à empresa. 

c) o crescimento/desenvolvimento/perspectiva de progressão no futuro: 

Chandler e Richardson (2008, p. 125) citam: “Felicidade é crescimento. 

Somos felizes quando estamos crescendo e nos desenvolvendo. E pessoas 
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felizes são mais motivadas do que pessoas infelizes.” É preciso estimular o 

funcionário a prosperar no emprego e crescer junto com a empresa. 

d) a realização: para Silva e Rodrigues (2007, p. 51), “a pessoa evidencia um 

alto nível de motivação para auto-realização e busca sua autonomia, 

assumindo desafios reais no seu trabalho e lutando continuamente pelo seu 

sucesso pessoal.” O profissional quer ser reconhecido pelo trabalho que 

realiza, quer se sentir valorizado exercendo uma atividade que possa ser 

considerada um diferencial, contribuindo para o sucesso da empresa e 

pessoal.  

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com o passar do tempo, percebeu-se que o seguidor não é tão passivo à ação 

do líder como se imaginava no princípio dos estudos organizacionais. Dentro de uma 

nova perspectiva, verificou-se que o vínculo entre o líder e o seu subordinado, 

passou a procurar estudar como ocorre o processo de interação que envolve, 

sobretudo, trocas sociais e profissionais. O líder é então visto como alguém que 

pode trazer benefícios não somente para o grupo em geral, mas também para cada 

membro desse grupo. 

É o líder que deve fazer nascer desse intercâmbio o valor que os subordinados 

lhe devem atribuir. Quando cada membro do grupo de funcionários subordinado a 

determinado líder percebe e aceita o mesmo de maneira positiva, haverá uma 

tendência natural em devolver ao líder seu reconhecimento e aceitação como forma 

de lhe conferir a autoridade da qual necessita para desempenhar seu papel de dirigir 

pessoas. 

Esse novo enfoque foi muito importante, porque levou a perceber que não é à 

força da autoridade que os chefes desenvolvem sobre seus subordinados que conta, 

ou seja, não é por causa de sua posição privilegiada no organograma da 

organização que ele tem a eficácia em dirigir pessoas, mas a percepção positiva 

desses seguidores é que autoriza o líder a agir como tal e influenciar nas decisões e 

atitudes dos trabalhadores. 
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Essa livre atividade e obediência é mais facilmente aceita e desenvolvida pelos 

trabalhadores, principalmente quando o líder é espontaneamente escolhido por 

eleição natural dos membros do grupo. A posição formal não garante a ninguém 

desempenho de verdadeiro líder. Não se pode confundir o cargo com o desempenho 

de quem o ocupa. 

Reconhecendo a importância da reação dos trabalhadores, surgem as escolas 

que auxiliam no desenvolvimento de capacitações em liderança que buscam explicar 

o fenômeno da liderança. A ênfase mais expressiva passa a ser perceber a 

existência de variáveis que devem ocorrer concomitantemente para que seja 

atingida a eficácia no processo de liderança. 

Considerando isto, os dois termos motivação e liderança passam a estar 

definitivamente ligados em todos os estudos desenvolvidos especialmente a partir da 

década de 70. Descobriu-se que existem razões muito fortes que justificam o 

crescente interesse dos pesquisadores e autores com reação a união entre os 

pontos comuns ou complementares que interligam a dinâmica motivacional à 

condições que possam assegurar a eficácia do líder. 

Outro enfoque situacional que considera importante o aspecto da motivação do 

funcionário é a teoria do Caminho-Objetivo. O líder deve não só conhecer os 

objetivos almejados por seu grupo, mas também desempenhar o papel de facilitador 

do percurso que os leva até esses objetivos. Portanto, o líder será mais eficaz, 

quanto mais facilite e agilize o alcance àquilo que pretendem seus seguidores. 

Em especial, deve fazê-los perceber que sua ação tem como alvo principal criar 

situações que permitam o desenvolvimento motivacional. Sendo sensível às 

expectativas dos seguidores o líder estará automaticamente valorizando o potencial 

de cada funcionário em busca de seu desenvolvimento e melhora motivacional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, conclui-se que a liderança pode influenciar na motivação da equipe se a 

mesma desenvolver um papel cooperativo na organização, onde lideres e 
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subordinados atuam no contexto organizacional como auxiliadores para a tomada de 

decisões, bem como para a melhora do trabalho organizacional.  

Deve-se considerar que o líder também tem papel fundamental no 

desenvolvimento da motivação, pois o mesmo pode definir diversos programas 

fundamentais para o aumento motivacional da equipe como um todo. 
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