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1. RESUMO 
 

O presente estudo tem como objetivo geral fazer uma revisão bibliográfica e 

avaliar os estilos de liderança adotados pelas empresas, apresentando importância 

do papel do líder em um ambiente de trabalho, bem como seu grau de influencia na 

motivação dos funcionários.  

Para que se possa analisar a questão da liderança enquanto um fator 

importante para a manutenção da motivação das pessoas no ambiente de trabalho, 

faz-se necessário conceituar o tema, a partir da visão de diferentes autores. As 

funções de um líder é ajudar seus subordinados a compreenderem como atingir os 

objetivos organizacionais dando-lhes apoio e mostrando-lhes que a energia positiva, 

do ponto de vista motivacional, vai canalizar forças para fazer com que as pessoas 

trabalhem para poder ter um desempenho cada vez maior e melhor. A motivação é o 

resultado da interação entre o indivíduo e a situação que o envolve. Uma mesma 

pessoa pode ter diferentes níveis de motivação que variam ao longo do tempo, ou 

seja, ela pode estar mais motivada em um momento e menos motivada em outra. 

Para que se consiga compreender melhor a motivação e sua relação direta com a 

liderança, faz-se necessário averiguar a versão de alguns autores para conceituação 

do tema. 

Palavras-chave: globalização, motivação, liderança. 
 

2. INTRODUÇÃO 

Com um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, as empresas estão 

tendo que se adaptarem a este novo cenário global procurando cada vez mais 

compreender o comportamento humano com o intuito de obterem profissionais 

motivados e produtivos, e é exatamente nesta nova realidade que o papel da 

liderança na motivação dos funcionários se torna mais evidente. 

Em um passado não muito distante, o enfoque motivacional era baseado na 

remuneração do funcionário, com o decorrer do tempo e com as mudanças na 

sociedade e no mundo, observou-se que existe uma preocupação maior por parte do 

empregado em manter o seu emprego do que a própria remuneração, com isso as 

empresas começaram a perceber que os funcionários possuíam outras 

necessidades, que se satisfeitas seriam sinônimo de motivação e produtividade. 



 
 

 

 

Para Bergamini (1982, p.109) “considerando o comportamento humano em 

circunstâncias motivacionais, o termo motivação é geralmente empregado como 

sinônimo de forças psicológicas, desejos, impulsos, instintos, necessidades, 

vontade, intenção”. 

Hoje em dia, empresas, gestores e administradores ampliaram seu foco de 

visão e passaram a perceber e aceitar que cada indivíduo traz dentro de si suas 

motivações e para que se sinta satisfeito elas precisam ser supridas. 

Assim como a motivação, a liderança também passou a assumir um papel 

cada vez mais importante dentro das empresas, Os líderes adquiriram essa 

importância porque as empresas estão cada vez mais convencidas de que não é 

possível realizar mudanças planejadas sem funcionários comprometidos e 

motivados e para isso precisam de um gestor que assuma esse papel adotando uma 

postura coerente e com o poder de influenciar pessoas a juntos alcançarem metas e 

objetivos. 
 

3. OBJETIVOS 

Fazer uma revisão bibliográfica e avaliar os estilos de liderança adotados 

pelas empresas, apresentando importância do papel do líder em um ambiente de 

trabalho, bem como seu grau de influencia na motivação dos funcionários.  
 

4. METODOLOGIA 

Para realização deste trabalho de conclusão de curso foi realizada pesquisa 

bibliográfica sobre o tema por meio de livros, artigos, pesquisa na internet, com as 

palavras-chave: Globalização, Motivação, Liderança. 

Para tanto a pesquisa eletrônica foi realizada durante o segundo semestre de 

2014 nas base de dado Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Google 

acadêmico, Lilacs, Bireme. 

Sendo assim, por meios dos estudos utilizados e selecionados foram 

organizadas algumas fichas contendo resumos diretamente relacionados ao tema 

deste trabalho e resumos de cada um deles. Finalmente, os resultados foram 

demonstrados através de citações diretas e indiretas compondo este trabalho. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Liderança 

Para que se possa analisar a questão da liderança enquanto um fator 

importante para a manutenção da motivação das pessoas no ambiente de trabalho, 

faz-se necessário conceituar o tema, a partir da visão de diferentes autores. 

 Segundo Barlett e Ghoshal (1997), “liderança é o processo de influenciar as 

atividades de um individuo ou de um grupo para a consecução de um objetivo numa 

dada situação. E um processo do líder, do liderado e de variáveis situacionais.” 

De acordo com Vergara (2004), “o verdadeiro líder deve perseguir o que deve 

se considerado impossível, deseja o diferente, ouvir vozes menos experientes, 

porque é mais livres, ouvir você mais experientes, por que tem a possibilidade de 

fazer múltiplas associações.”. 

 Um líder deve conhecer o seu pessoal e a maturidade de cada um, para saber 

como tratar cada um de seus colaboradores, tratamento que deve ser feito com o 

devido respeito que cada indivíduo merece, independente se as medidas a serem 

tomadas são boas ou ruins. 

Existem vários estilos de liderança, bem como vários estilo de líderes. Cada 

estilo de liderança provoca um impacto diferente nas equipes de trabalhos liderados.  

Alguns autores definem liderança em termos de traços, outros, em estilo de 

influência, outros ainda, a relacionam às contingências em que o fenômeno da 

liderança se insere. 
 

5.2. Teorias dos Estilos de Liderança 
  

De acordo com Lacombe (2003), os lideres influenciam a pessoa graças ao 

seu poder, que pode ser o poder legitima obtida com o exercício do cargo, o poder 

de referencia, em função das qualidades e do carisma do líder e o poder do saber, 

exercido graças a conhecimento que o líder de tem. 

A função de um líder é ajudar seus subordinados a compreenderem como 

atingir os objetivos organizacionais dando-lhes apoio e mostrando-lhes que a 

energia positiva, do ponto de vista motivacional, vai canalizar forças para fazer com 

que as pessoas trabalhem para poder ter um desempenho cada vez maior e melhor. 

De acordo com Vergara (2003), a teoria dos estilos propiciou o surgimento de 



 
 

 

 

modelos e programas com objetivo de transformar as pessoas em líderes 

democráticos e, ao mesmo tempo, preocupados com a produtividade. 

Chiavenato (2004), também relata sobre o estudo pioneiro sobre liderança, de 

White e Lippitt, e verifica a influência causada por três estilos de liderança: a 

autocrática, a liberal (laissez-faire) e a democrática. 

Maximiano (2000) apresenta que o líder orientado para a tarefa pode 

apresentar os seguintes comportamentos: Focaliza o trabalho do funcionário 

enfatizando o cumprimento de prazos, padrões de qualidade e economia de custos; 

possui necessidade de cumprir metas, superar a concorrência e o desempenho 

passado; esclarece as responsabilidades individuais e distribui as tarefas as 

pessoas; já o líder orientado para pessoas pode apresentar os seguintes 

comportamentos; focaliza o próprio funcionário ou grupo enfatizando sempre as 

relações humanas e o desenvolvimento da capacidade de trabalho em equipe; ouve 

e presta atenção; apoia os funcionários. 
 

5.4. Poder e Conflitos na Organização 
 

 Segundo Motta (2001), declara que o poder é analisado em quatro seguintes 

formas: Na perspectiva marxista, como um fenômeno de alienação econômica; em 

nível psicanalítico, como um fenômeno psicológico de alienação, dependência, 

projeção e integração, formação de sistemas de defesa e outros; como um 

fenômeno político, de imposição e controle sobre as decisões e sobre a organização 

de trabalho; em nível ideológico, como um fenômeno de apropriação do significado e 

dos valores. Muitas teorias tratam dos conflitos nas organizações, dos processos de 

elaboração de coalizões, bem como de alianças, e da ação estratégica, salientando 

o caráter político dos membros das organizações enquanto indivíduos, grupos, 

divisões. Também fica sob a ótica da análise o modo como o ambiente profissional 

desenvolver identidades dependentes ou, pelo contrário, emancipa os indivíduos. 

Os teóricos clássicos geralmente comparavam as organizações a máquinas e 

imaginavam o conflito como a sintonia de passe. Já os teóricos modernos sugerem 

que ele não é necessariamente ruim, mas impede o progresso a metas desejadas. O 

conflito ocorre, quando existam três fatores principais: interdependência quando os 

indivíduos, grupos ou organizações dependem uns dos outros para ajuda, infrações 

e feedback; indeterminismo político - é um estado no qual a hierarquia política entre 



 
 

 

 

os indivíduos ou grupos é vaga e sujeita a questionamento; divergência – diferenças 

quanto as funções que desempenham. 

Robbins (2002), relata que a visão tradicional do conflito descreve que todo 

conflito é danoso e deve ser evitado, já na visão de relações humanas do conflito 

tem a convicção que ele é uma conseqüência natural, e inevitável em qualquer 

grupo. 
 

5.5. O papel da liderança nas organizações 
 

O papel da liderança nas organizações modernas é bastante significativo. 

Motivo que tem levado o assunto a ser pesquisado por vários autores, somando uma 

vasta literatura sobre o assunto. 

Os líderes podem ser definidos como pessoas de visão, inteligentes, que se 

comunicam, tomam decisões de forma eficaz e quase sempre se consideram 

professores.  Nenhuma empresa pode funcionar com sua capacidade total sem que 

seus funcionários confiem nos acordos e compromissos assumidos por seus líderes. 

Os líderes devem manter as promessas feitas aos seus subordinados, mesmo que 

isto represente sacrifício e risco pessoal. 

 Estamos vivenciando uma era de rupturas e mudanças. O ambiente 

empresarial também passa por tais mudanças com a tecnologia da informação, 

mercados globais, concorrência acirrada, obsessão pela qualidade, fusões e 

aquisições de empresas, entre tantas outras que conhecemos. 

No entanto, sabe-se que gerenciar uma empresa é gerenciar a mudança, o 

que significa enfrentar a velocidade e complexidade das mudanças rápidas, o que 

torna necessária uma constante revisão dos comportamentos e atitudes gerenciais. 

Segundo Cavalcanti; Carpilovsky; Lund; Lago (2007, p.27),  para que novos valores 

possam emergir juntamente com novas atitudes  e padrões de comportamento, os 

lideres devem abrir mão das práticas autoritárias que predominavam no antigo 

paradigma industrial.  
 

5.6. Novos Modelos de Gestão 

Dutra (2002), relata que as organizações vêm passando por grandes 

transformações em função de pressões que recebem tanto do contexto externo 

quanto do contexto interno. E essas mudanças não estão limitadas as sua estruturas 

organizacionais, seus produtos ou seus mercados, mas afetam principalmente seus 



 
 

 

 

padrões comportamentais ou culturais. O questionamento e as mudanças profundas 

das praticas organizacionais motivadas por uma seqüência de ondas de 

globalização, inicialmente, do sistema financeiro, posteriormente do sistema de 

comercialização e, atualmente, do sistema de produção. Como resultante desse 

movimento, o perfil dos gestores confirmou-se radicalmente passando de um perfil 

obediente e disciplinado para um perfil autônomo e empreendedor. 

Ainda conforme o autor as empresas passaram, a partir de então, a depender 

cada vez mais do grau de envolvimento e comprometimento das pessoas com seus 

objetivos, estratégias e negócios. Esse envolvimento e comprometimento passaram 

a ser vital para: Produtividade e nível de qualidade dos produtos e serviços; 

velocidade na internalização de novas tecnologias; criação de oportunidades para 

aplicação das organizacionais; velocidade de resposta para o ambiente mercado em 

definir com clareza o que esperam das pessoas, e dificuldade ainda maior para 

definir horizontes profissionais que podem oferecer. O grande desafio que o contexto 

atual e futuro imprensa às pessoas, as empresas, é o de criar condições para que as 

pessoas tenham atendidas suas expectativas de desenvolvimento, realização e 

reconhecimento. Quanto mais consciente de si mesmo as pessoas, mais exigindo 

transparência por parte da empresa e esses aspectos de forma fatores essências 

para a tentação de competitividade. 

Robbins (2002), destaca ainda a organização sem fronteiras que busca 

eliminar a cadeia de comando, ter amplitude ilimitada de controle e substituir os 

departamentos por equipes autônomas. 

Segundo Lacombe; Heilborn (2003), descreve que Argyris propôs um tipo de 

organização que ficou conhecida como job enlargement (ou ampliação horizontal do 

trabalho): abordagem que amplia o numero de atividades que são alocadas às 

pessoas para lhes d participação mais ampla no processo de trabalho. Ainda 

segundo Lacombe; Heilborn (2003), relata ainda o empowerment teoria que sustenta 

que a motivação individual e os resultados melhoram quando são dadas as pessoas 

oportunidades de participar e poder decisório  no seu trabalho e nas metas a ele 

pertencentes. 

Robbins (2002), descreve a organização virtual como pequena, concentrada 

em essência, que terceiriza a maior parte das funções do seu negócio. 
               

5.7. Motivação como fator de desempenho 



 
 

 

 

A motivação é o resultado da interação entre o indivíduo e a situação que o 

envolve. Uma mesma pessoa pode ter diferentes níveis de motivação que variam ao 

longo do tempo, ou seja, ela pode estar mais motivada em um momento e menos 

motivada em outra. Para que se consiga compreender melhor a motivação e sua 

relação direta com a liderança, faz-se necessário averiguar a versão de alguns 

autores para conceituação do tema. 

Chiavenato (2002), afirma que o conceito de motivação tem sido usado com 

diferentes sentidos. De um modo geral, motivo é o impulso que leva uma pessoa a 

agir de determinada maneira dando origem a um comportamento específico, e este 

impulso pode ser provocado por um estímulo externo (ambiente) ou interno (gerado 

por processos mentais do indivíduo). 

 A motivação é um dos fatores internos que influenciam o comportamento das 

pessoas. Motivação esta relacionada a motivo, ou seja, tudo aquilo que impulsiona a 

pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que da origem a uma 

propensão a um comportamento especifico. Esse impulso à ação pode ser 

provocado por um estímulo externo (provido do ambiente) e pode ser gerado 

internamente nos processos mentais do indivíduo. 

 Robbins (2002), define motivação como sendo o processo: responsável pela 

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de 

uma determinada meta. 

 Para Spector (2006, p.284), “[...] a motivação refere se ao desejo de adquirir 

ou alcançar um objetivo, ou seja, a motivação resulta dos desejos, das necessidades 

ou das vontades”. 

 Durante algum tempo, pensou-se que os objetivos motivacionais fossem 

genéricos, como mostram seus principais estudiosos, como Maslow, McGregor e 

Herzberg. Acreditava-se que as pessoas buscavam por determinados objetivos 

seqüencialmente e tão logo tivessem atingido alguns deles, partiriam a busca de 

outros, também já previsíveis. Acreditavam que existiam objetivos que não eram 

propriamente perseguidos, mas eram condições que asseguravam a insatisfação 

das pessoas num grau de desconforto mínimo, e que outros são realmente 

perseguidos, e que quando de fato eram satisfeitos traziam grande satisfação ao 

indivíduo. Apesar de existirem diferenças de motivação entre as pessoas, o 

processo que dinamiza o comportamento humano é basicamente o mesmo para 

todas as pessoas. Existem três suposições para explicar o comportamento humano.  



 
 

 

 

De acordo com Maximiano (2000), o comportamento humano é causado. 

Tanto a hereditariedade quanto o ambiente (estímulos internos e externos), 

influenciam o comportamento das pessoas; o comportamento humano é motivado. 

Todo e qualquer comportamento humano é orientado e dirigido em função de um 

objetivo; o comportamento humano é orientado para objetivos pessoais. Todo 

comportamento é derivado de um impulso, desejo ou necessidade. 

 A compreensão das razoes determinantes do comportamento, que são 

conseqüência de certas motivações, faz com que as pessoas passem a se tornarem 

mais eficazes. Tal compreensão também deve se estender as empresas, que 

precisam estar aptas a solucionar problemas motivacionais através de um 

diagnóstico e um planejamento de medidas que possam ir de encontro às 

necessidades de seus funcionários. 

 Para Lopes (1980), quando uma empresa possui uma liderança ruim, pode 

resultar em efeitos negativos em seus colaboradores, sendo assim, qualquer 

melhora por menor  que seja deverá ter um efeito positivo. Já conforme Bartlett & 

Goshal (1997), se um departamento não for bem gerenciado, não há liderança que 

possa impedir o caos, com todos os problemas inerentes à má gerencia. Quando o 

gerente não consegue motivar seus subordinados, ele será considerado apenas um 

gerente que está fazendo o seu trabalho razoável, mas nunca um líder. 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com as mudanças constantes vividas no cenário mundial, uma verdadeira 

revolução também está ocorrendo no interior das organizações que estão 

procurando se adaptarem as novas tecnologias para não ficarem fora do mercado. 

 Antes, o grande diferencial de uma empresa era a tecnologia que ela possuía 

hoje a diferença está no conhecimento e na informação, que são obtidos pelas 

pessoas que fazem parte desta organização. 

 Devido à competitividade empresarial atrelada a globalização, as empresas 

estão tendo que se adaptar a um novo conceito onde o foco principal é o fator 

humano, uma vez que este passou a se tornar seu motivo de fracasso ou sucesso. 

As pessoas, bem como as organizações, também estão passando por 

mudanças. Elas estão demonstrando um desejo de serem mais do que os cargos 

que ocupam em seu trabalho e, também, um desejo de se orgulharem da empresa 

da qual fazem parte. 



 
 

 

 

Diante deste cenário é que surge a importância da liderança que deve ser 

capaz de motivar e conduzir de maneira que os liderados confiem nos objetivos 

propostos por ela. Claro que ser líder não é tão fácil e obvio quanto parece, uma vez 

que existem vários estilos de líderes, onde cada estilo provoca um impacto diferente 

nas equipes de trabalho lideradas, onde os grupos liderados possuem necessidades 

distintas. 

É exatamente por não ser uma tarefa fácil que seu papel é tão importante. 

Líderes são pessoas de visão, inteligente com facilidade de comunicação e capazes 

de fazerem de uma muralha um simples obstáculo superável. 

Para a implantação de uma liderança eficaz, se faz necessário a 

compreensão da mesma, sabendo conduzir os demais componentes da organização 

a fim de suprir as expectativas geradas em forma de objetivo ou meta. Um líder tem 

que ser extremante flexível e disposto a constantes mudanças que o mercado possa 

exigir, acompanhando e se adaptando aos novos modelos de gestão que atualmente 

possui um perfil autônomo e empreendedor. 

Uma boa comunicação entre as pessoas também tem um papel importante 

dentro da liderança e faz toda diferença no momento de passar ao grupo os 

objetivos, as metas e qual o melhor caminho para alcançá-los. 

A importância de um líder não é maior do que o fator motivação nas 

organizações, uma vez que a liderança e a motivação são praticamente sinônimas 

quando se fala no sucesso de uma empresa. Como hoje o grande diferencial de uma 

empresa não está somente ligado a tecnologia, mas sim nas pessoas que fazem 

parte da empresa, o fator motivação se torna imprescindível para o alcance dos 

objetivos.  

As pessoas possuem necessidades e emoções distintas, sendo importante 

que a empresa e o líder entendam essas necessidades diversificando os benefícios, 

adequando-os com as necessidades dos funcionários para que estes se tornem 

motivados e consequentemente mais produtivos. A motivação deve ser encarada 

como forma de valorizar o funcionário que deve se sentir parte integrante da 

organização. As empresas que possuem tal visão veem a diferença em seus 

resultados. Podemos dizer nesta visão que tudo está ligado e tem um efeito dominó, 

uma vez que líderes conduzem e motivam pessoas que uma vez motivadas fazem a 

diferença na empresa que consequentemente fará a diferença no mercado. Sendo 



 
 

 

 

que problemas existem, mas eles devem ser encarados como forma de 

aprendizagem para vencer obstáculos e alcançar o sucesso.  
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