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EM UM MUNDO DOMINADO PELA ANSIEDADE, IRRITAÇÕES E C ANSAÇO, 

COMO AS EMPRESAS PODEM MOTIVAR PESSOAS E GERIR TALE NTOS? 

 

1. RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo fundamental identificar como a globalização 

influencia na vida do trabalhador e na gestão das empresas e através de 

pesquisas bibliográficas, identificar fatores emocionais ligados a gestão global 

bem como a postura do líder ligado a gestão global. A pesquisa baseia-se nas 

definições de liderança e motivação e o sucesso das empresas está ligado a 

maneira como se faz a gestão das pessoas. Por um lado a globalização trouxe 

agilidade nas informações e novas oportunidades para os profissionais, em 

contrapartida, o mercado de trabalho se tornou mais exigente, competitivo 

ocasionando patologias tais como: cansaço, irritação e estresse para os 

profissionais que pretendem seguir carreira. Por isso é importante saber o que 

afeta o profissional, pois funcionários motivados dão lucro às organizações, 

trabalham felizes em busca dos objetivos pessoais e da empresa. Já funcionários 

desmotivados podem contaminar outros colaboradores e até mesmo causar 

acidentes. Desta forma a gestão de pessoas se torna cada vez mais estratégica 

dentro das organizações.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Devido à globalização, o mercado tornou-se muito competitivo fazendo com que as 

empresas lutem pelo mesmo cliente e espaço de forma dinâmica, flexível e 

inovadora (CHIAVENATO, 2010, p. 27). 

“O fracasso da maioria das empresas não esta na falta de conhecimento técnico, 

mas sim na maneira de lidar com as pessoas, para isso é importante uma liderança 

eficaz nas organizações gerindo as pessoas e administrando os conflitos“ 

(GLASSER, 1994, p. 15).  

  Dessa forma, o que as empresas podem fazer para manter seus funcionários 

motivados? Isso pode variar de empresa para empresa, a motivação é especifica, 
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pois pessoas são diferentes, e suas aspirações e objetivos no local de trabalho 

também variam (MAXIMIANO, 2006, p.147). 

Cada pessoa dentro de uma organização tem seu modo peculiar de ser, tem 

características próprias e possuem experiências diferentes em sua vida. E diante de 

várias situações no trabalho, os comportamentos são variados (BERGAMINI, 2008, 

p. 23).  

As pessoas motivadas trabalham melhor e tomam decisões sensatas, pois caso 

contrário, as pessoas estarão realizando seus trabalhos por pressão, pois são 

forçadas a agir de maneira pré-determinada (OLIVEIRA, 2009, p. 149).  

Situações de mal estar dentro da organização tornam o trabalho uma atividade 

secundária e expõem o individuo a circunstancias de desgastes (BERGAMINI, 2008, 

p.142). 

De acordo com a Teoria de Maslow, existe uma hierarquia que atende as 

necessidades humanas: alto-realização, estima, sociais, seguranças e básicas. 

Quando as mesmas não são atendidas, ocasionam algumas patologias emocionais, 

como frustrações, ansiedade, estresse e outros transtornos psíquicos (MAXIMIANO, 

2006, p. 149). 

Infelizmente muitas pessoas tem receio de expor seus problemas relacionados 

ao trabalho para seus superiores, por medo e insegurança de não superar os 

problemas, e é neste cenário que é de extrema importância a figura do gestor/líder 

(WAGNER; HOLLENBECK, 2009, p. 136). 

 

3. OBJETIVOS 

 

Identificar como a globalização influencia na vida do trabalhador e na gestão das 

empresas. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A elaboração deste artigo foi realizada através de pesquisas bibliográficas. 

De acordo com Filho e Santos (2003, p.97)  

“pesquisa bibliográfica é qualquer que seja o campo a ser 

pesquisado, sempre será necessária uma pesquisa 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

3 
 

bibliográfica, para se ter um conhecimento prévio do estágio 

em que se encontra o assunto”. 

Na pesquisa bibliográfica são coletados dados secundários, ou seja, são os 

dados que já foram coletados e já foram publicados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa é embasada nas definições de liderança e motivação. Através da 

quantidade de pessoas com frustrações em seus ambientes de trabalho é possível 

notar que como hoje o ser humano não é mais tratado como operacional e sim como 

racional devemos cada dia mais saber lidar com os sentimentos das pessoas, pois 

isso influencia positivamente e negativamente em sua vida pessoal e profissional.  

De acordo com Glasser (1994, p.15) “o fracasso da maioria de nossas empresas 

não está na falta de conhecimento técnico. E, sim, na maneira de lidar com as 

pessoas.” 

De acordo com Maximiano (2006, p.128) para administrar pessoas, é preciso 

aprender a lidar com as competências, pois no atual cenário todas as organizações 

e empresas dependem de pessoas qualificadas, motivadas e produtivas, para que 

assim, consigam realizar seus objetivos. 

 

5.1.1. A importância e o significado da motivação 

 

De acordo com Oliveira (2009, p. 149) 

“Motivação é o conjunto de motivos que levam o indivíduo a 

agir de uma determinada forma. Se as pessoas forem forçadas, 

estarão realizando o trabalho apenas por pressão. Agem 

porque julgam que têm de fazê-lo, mas se estiverem motivadas 

farão a escolha certa para realizar o trabalho de forma correta 

porque significará algo para elas.” 

Segundo Weiner, (1992) citado por Bergamini (2008, p. 30) A motivação é um 

assunto muito estudado para saber o porque das pessoas agirem de determinadas 

formas e de onde exatamente vem os caracteres necessários para que o indivíduo 

possa se motivar.  
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O resultado de todo este conjunto é o que reflete no resultado da empresa, pois 

funcionários motivados trazem resultados positivos. O grande desafio dos gestores é 

descobrir como motivar sua equipe MAXIMIANO (2006, p.152). 

 

5.1.2. Patologia Motivacional 

 

O estudo referente a esta relação é importante, pois grande parte das doenças do 

trabalhador moderno está atrelada ao ambiente de trabalho e com isso, nem sempre 

medicamentos podem solucionar o problema. Para Chiavenato (2004, p.433) certos 

fatores relacionados com o trabalho, como sobrecarga de atividade, pressão de 

tempo e urgência, relações problemáticas com os chefes ou clientes provocam 

reações como nervosismo, inquietude, tensão etc. 

Segundo pesquisa publicada no site Valor Econômico (Fonseca, 2012), quatro 

em cada dez brasileiros estão mais estressados hoje do que um ano atrás e entre os 

respondentes, 55% culparam o trabalho. Globalmente este número não é muito 

diferente, 59% apontam como principal vilão o trabalho, seguido das finanças (44%) 

e clientes (37%). 

Portanto a saúde ocupacional deve ser tratada pela organização como parte 

integrante dos valores e objetivos da empresa, pois a cada dia o mercado tem mais 

e mais profissionais estressados e com outras patologias provenientes do ambiente 

de trabalho. 

Acredita-se que no Brasil, o custo com o stress ocupacional chegue a cerca de 

3,5% do PIB. Porém acredita-se que este número é pequeno, ou na verdade, não é 

mensurado corretamente já que segundo o American Institute of Stress nos Estados 

Unidos este custo chega a 300 bilhões de dólares. 

Um estudo da Universidade de Harvard, feito com mais de 20.000 mulheres e 

publicado em julho deste ano, revelou que trabalhar em ambientes estressantes e 

sob muita tensão pode aumentar em 70% o risco de um infarto e em 40% de outro 

evento cardiovascular. Outra pesquisa divulgada neste ano, desenvolvida no 

Instituto de Pesquisas sobre Trabalho e Saúde do Canadá, concluiu que o stress no 

trabalho dobra as chances de uma mulher ter diabetes. 

Cabe a cada gestor identificar os sintomas destas patologias organizacionais e 

fazer as respectivas tratativas. 
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5.1.3. Como motivar 

 

As organizações e os gestores devem sempre se atentar aos sintomas dos 

colaboradores desmotivados. 

De acordo com Maximiano (2006, p.152) “o processo de liderança está 

estreitamente ligado ao processo de motivação”. 

O gestor deverá se posicionar de forma clara e através de muito diálogo tentar 

entender os problemas de seu subordinado, lembrando que a confiança sempre 

deve ser o pilar da relação entre funcionário e líder. Pois como afirma Maximiano 

(2006, p.152) “os liderados são colaboradores de quem exerce a liderança. Sem 

liderança, não há colaboração, apenas obediência ou cumprimento de regras”. 

Com estas informações o gestor poderá analisar os passos seguintes que podem 

ir desde um reconhecimento verbal ou financeiro pelo trabalho até mesmo ajuste da 

função. Isso tudo dependerá muito do perfil de cada funcionário e de seus objetivos. 

Funcionários motivados dão lucro às organizações, pois trabalham felizes em 

busca dos objetivos pessoais e da empresa. Já funcionários desmotivados podem 

contaminar outros colaboradores e até mesmo causar acidentes. 

 

5.1.4. Como liderar 

 

Chiavenato (2009, p.68) já dizia que “para dirigir pessoas não basta apenas dar 

ordens e instruções, comunicar e motivar. É preciso ainda liderar”. Os lideres 

necessitam ter uma visão global do que é a organização, buscando resolver e 

gerenciar conflitos e as necessidades do grupo como um todo, gerando estratégias 

necessárias para dar continuidade a essa visão. Liderar deixou de ser uma função 

para atingir números, e passou a ser uma gestão para alcançar resultados positivos. 

Os lideres atuais são gestores de pessoas, pois eles têm que ter o poder de 

influenciar seus colaboradores a pensarem com ética e fazer com que eles criem 

novas ideias (LACOMBE; HEILBORN, 2008, p. 349).  

Liderar não é só comandar, um verdadeiro líder para ter sucesso é necessário 

também entender a mente humana, ele utiliza o poder emocional como equilíbrio, 

amor, honestidade de seus colaboradores e com isso ele desenvolve requisitos 

como conhecimento, senso de responsabilidade, saber dividir com a equipe os 
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objetivos e metas que a organização deseja alcançar. Um bom líder sabe conquistar, 

influenciar e formar uma equipe totalmente comprometedora, e ele não somente 

ensina, mas também aprende muito mais, e tem a total consciência de que deve 

essa vitória a seus colaboradores. 

Segundo Hunter (2004, p.25), Liderança é a habilidade de conquistar pessoas 

para que juntas executam trabalhos com satisfação, buscando atingir objetivos como 

um bem comum. 

Segundo Maximiano (2004, p.303), liderança é a realização de metas por meio 

da direção dos colaboradores. Líder é a pessoa que influencia com sucesso seus 

colaboradores para atingir objetivos específicos. 

Para Maximiano (2004), a liderança é uma função que é capaz de influenciar as 

pessoas, independente da época, proximidade física e também levam as pessoas a 

conduzir com facilidade outras pessoas na realização de tarefas. 

Portanto liderar não é uma tarefa fácil, como dizia Bennis, (1996) A liderança é 

como a beleza; difícil de definir, mas fácil de reconhecer. 

 

5.1.5. Gestão de talentos 

 

Antigamente o profissional entrava na empresa e lá permanecia por longos anos. 

Seu intuito era permanecer lá até atingir sua aposentadoria. Este profissional era 

caracterizado por sua submissão as determinações da empresa e/ou chefe. 

Atualmente os profissionais entre 20 e 30 anos, denominados Geração Y, são 

muito mais compromissados com seu próprio crescimento do que com a empresa, 

trazendo um desafio ainda maior aos gestores pois tais profissionais não se 

prendem a empresa e estão sempre em busca de novos desafios e realizações 

profissionais. 

Desta forma o Talento tornou-se elemento de alto valor estratégico para as 

empresas exigindo dos líderes uma percepção aguçada de cada competência de 

seus subordinados. 

Segundo Teixeira (2000, p. 107)   

“Gerir talentos é diferente de gerenciar recursos humanos. As 

pessoas não são recursos colocados à disposição da empresa. 

As pessoas são os talentos que diferenciam positivamente a 
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empresa em seu mercado e os talentos de uma organização é 

a sua vantagem competitiva...”. 

O líder deve sempre estar atento às necessidades de estímulo e motivação de 

sua equipe. As organizações buscam pessoas com talentos e vontade de fazer 

acontecer e em contrapartida deve mostrar ao indivíduo a intenção de retê-lo.  

Muito mais difícil que identificar um talento, é conseguir mantê-lo. O papel do 

Líder/Gestor neste processo é de extrema importância, o mesmo deve estar 

antenado as características e necessidades da sua equipe, pois com a facilidade e 

rapidez das informações os profissionais talentosos são seduzidos por novas 

oportunidades em outras empresas, por isso é tão importante o diálogo e a 

proximidade com os colaboradores.  

A relação entre o líder e o liderado deve ser de extrema confiança. O líder deve 

dar abertura ao diálogo e saber o que seu colaborador pensa e acha, isso é 

fundamental para a gestão de talentos e também para processo motivacional.  

O liderado não deve ter receio de expressar seus sentimentos e frustrações com 

relação ao ambiente de trabalho. 

Em uma organização com visão estratégica, em busca de maior vantagem 

competitiva, a Gestão de Talentos é um fator crucial. 

 

6. RESULTADOS 

 

Com a globalização as empresas ficarão mais competitivas e exigentes, por outro 

lado o profissional tem mais oportunidades no mercado de trabalho, porém são cada 

vez mais cobrados por produtividade. 

Esta busca desenfreada por competitividade acabou afetando a saúde emocional 

do trabalhador e assim passou a fazer parte da gestão da empresa. 

O estresse tem sido um grande vilão no ambiente empresarial refletindo assim no 

âmbito pessoal dos profissionais. De acordo com a pesquisa realizada pelo site 

Valor Econômico, cerca de 59% dos entrevistados culparam o trabalho como o 

principal causador desta patologia. 

Diante disto, a figura do gesto/líder também sofreu mutações: não basta apenas 

ser eficiente como no passado, o mesmo tem que ser Eficaz! 
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O gestor deve estar atento as características e necessidades de sua equipe, 

sabendo motivá-los e também identificar os problemas individuais de cada um 

evitando assim patologias emocionais como estresse, ansiedade, irritações e 

cansaço a qual podem refletir diretamente nos resultados da empresa. 

Portanto o líder deve dar abertura ao diálogo e estar cada vez mais próximo de 

sua equipe, já o liderado não deve ter receio de expressar seus sentimentos, deve 

haver uma relação de confiança entre ambas as partes no ambiente de trabalho. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, percebe-se que não será uma tarefa fácil motivar ou manter 

motivadas as pessoas de uma organização, pois cada um é diferente e 

consequentemente tem um grau de interesse diferente. O que anteriormente era 

apenas um instrumento da área de Recursos Humanos, agora passa a fazer parte 

da estratégia das empresas. 

É necessário que o administrador/líder, tenha a consciência que a motivação é 

interna, tentando assim identificar quais necessidades são importantes para cada 

tipo de pessoa. O processo motivacional inicia com o aparecimento de uma 

necessidade que rompe o equilíbrio do organismo e provoca um estado de tensão e 

desconforto. Por isso há necessidade de se conhecer as necessidades humanas 

como fonte de motivação do indivíduo. 

As pessoas estão cada vez mais estressadas no ambiente de trabalho e a 

postura do superior e a falta de reconhecimento são fatores cruciais na motivação da 

equipe. 

A Globalização trouxe muitas melhorias para a economia mundial, porém cada 

vez mais a agilidade das pessoas faz com que as mesmas trabalhem intensamente 

e consequentemente fiquem mais estressadas. 
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