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 RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa visa analisar o fator Liderança e Motivação nas 

organizações da empresa Cor Bella, localizada na cidade de Auriflama S/P, tendo 

em vista as grandes mudanças ocorridas no setor empresarial. Com a intenção de 

analisar tais pressupostos, buscar-se-á refletir sobre o papel do líder dentro das 

organizações, pois, entende-se que, mais que promover ações que busquem 

diminuir os impactos causados por problemas pessoais, familiares e do grupo, um 

bom líder deve se dispor, primeiramente, a conhecer a fundo o ambiente e seus 

cooperadores como uma maneira de garantir o bom rendimento de trabalho de seus 

funcionários. Neste sentido, surgiu o seguinte questionamento: Qual a importância 

do Líder para o bom desenvolvimento de uma empresa? Espera-se que ao longo 

deste trabalho, muito provavelmente, serão encontradas respostas a esses 

questionamentos ou indagações e ainda, será percebido que a questão Liderança e 

Motivação estão muito mais próximas da gestão coorporativa do que se possa 

imaginar. Principalmente, quando se analisa a gestão administrativa na perspectiva 

da produtividade que estão cada vez mais centradas na lógica de mercado.  

 

 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que as empresas precisam ter um líder com habilidades políticas 

para mediar conflitos entre funcionários. Os ganhos que uma prática de liderança 

eficiente pode  proporcionar, são muito valiosos e devem estar voltados para a 

construção de uma prática de liderança democrática. Neste sentido, o trabalho que 

será apresentado buscará  demonstrar que para entender os pressupostos que 

norteiam o trabalho de um bom líder é preciso, primeiramente fazer uma análise 

administrativa e entender que as relações humanas começam a ser identificadas 

como fator principal do Líder. 

Sendo assim, a pesquisa se justifica por entender que Liderar e Motivar 

cooperadores não é um trabalho fácil, mas não impossível. Nas atuais propostas do 

mercado de trabalho, percebe-se que o perfil de líder é uma das mais importantes 

ferramentas dentro das organizações. Portanto, a abordagem do tema será feita 

através da pesquisa bibliográfica, possibilitando entender o papel do líder bem como 

a transformação das práticas de liderança. Contudo, requer e, ao mesmo tempo, 
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possibilita uma mudança cultural de procedimentos, atitudes, valores e 

conhecimentos para quem deseja estar preparado para enfrentar os desafios de 

uma carreira administrativa de liderança. 

    Neste sentido, o trabalho de pesquisa buscará esclarecer e refletir sobre 

esses problemas, apontando alguns resultados teóricos que podem ser relevantes 

para pessoas que gerenciam ou gerenciarão empresas, como líderes, possam 

refletir sobre como melhorar ou como adquirir algumas habilidades, elevando a 

probabilidade de sucesso na produtividade. A principal hipótese para este estudo é a 

de que muitos líderes têm grande dificuldade em desenvolver em sua turma de 

liderança atitudes positivas e motivacionais no que se refere ao trabalho prestado 

dentro das organizações empresariais.  

 Também colabora para a hipótese de pesquisa o fato de muitas líderes 

apresentarem atitudes inadequadas de liderança, não se adaptarem a turma e ou ao 

ambiente destinado a sua atividade e, talvez muito menos se empenharem numa 

reflexão sobre seu próprio trabalho. 

 

 OBJETIVOS 

               O projeto de pesquisa tem como objetivo apresentar as habilidades e 

competências que um bom Líder precisa ter para influenciar positivamente o 

ambiente de trabalho. 

3.1 Objetivos Específicos 

 Apresentar conceitos de Liderança e Motivação; 

 Identificar os fatores de Liderança e Motivação nas organizações; 

 Identificar o trabalho do líder para a elevação da produtividade nas 

organizações; 

 

 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, utilizar-se-á a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo. Para Monteiro (2001, p. 63) a fundamentação 

teórica tem a finalidade de nortear o entendimento atual sobre o tema escolhido, 

apresentando fontes de pesquisa já realizadas sobre o mesmo tema.  

O estudo de caso foi escolhido, por tratar-se de uma pesquisa realizada na 
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empresa Cor Bela na cidade de Auriflama com a intenção de melhor entender a 

realidade estudada. Esta técnica, segundo Vianna (2001, p. 25) deve ser um estudo 

detalhado, profundo e exaustivo em um objeto ou situação, contexto ou indivíduo, uma 

única fonte de documentos, acontecimentos específicos e outras situações, sempre 

permitindo o entendimento da sua realidade. 

Nesta fase de pesquisa buscar-se-á ter cuidado com as citações, 

harmonizando-as com a redação dos dados colhidos através do questionário 

aplicado. Na revisão bibliográfica será apontada toda parte teórica que envolve o 

assunto em questão, Liderança e Motivação e suas dimensões dentro das 

organizações empresariais. 

 

 DESENVOLVIMENTO 

 

              Embora o termo liderança seja muito utililizado na contemporaneidade, 

ainda existem muitos conceitos dentro do processo social. Segundo Maximiano 

(2006, p.123) a liderança recebe grande atenção dentro do enfoque comportamental 

na administração, pois, para ele, liderança é o processo de conduzir as ações ou 

influenciar o comportamento e a mentalidade de outra pessoa.  

               Um exemplo que o autor cita é o de um cientista que pode ser influenciado 

por um colega de profissão que nunca viu antes ou mesmo que viveu em outra 

época. Líderes religiosos são capazes de influenciar adeptos que estão muito longe 

e que tem pouquissima chance de vê-los pessoalmente. 

              Segundo o autor citado anteriormente, pode-se dizer que Liderança e 

Motivação são realizações de metas por meio da direção de colaboradores. A 

pessoa que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades 

específicas é um lider. E um grande líder consegue essa capacidade, dia após dia, 

ano após ano, em uma grande variedade de situações. Para Santos ( 2002, p. 47) 

um grande lider faz com que as coisas se realizem de acordo com os planos e as 

ordens. 

                Quando pensa-se na liderança e motivação no contexto da atualidade, 

deve-se ter em mente que, o líder busca, intencionalmente, influenciar os outros 

para utilizarem todo o seu potencial, realizar bem suas tarefas e atingirem seus 
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objetivos e metas, maximizando o desenvolvimento organizacional e pessoal dentro 

das organizações. 

     Partindo desses pressupostos, entende-se que os lideres desse novo 

século devem ser agentes de mudanças, pois não se trata de adquirir novos 

conceitos, habilidades ou atitudes, mas de desaprender o que não é mais útil a 

organização, ou seja, é preciso articular métodos e meios para atender as as 

demandas sociais. Ainda, de acordo com o autor, o desaprender constitui um 

processo totalmente diferente que envolve ansiedade, atitude defensiva, resistência, 

medo e desconforto nas relações interpessoais.  

               Sendo assim, quem está no papel de Líder deve repensar sua prática e 

propor eventuais mudanças e tentativas de adequar o ambiente de trabalho ao mais 

produtivo possível, com a convicção de que pode fazer a diferença dentro do âmbito 

organizacional empresarial. E de acordo com Kofman ( 2002) as competências e 

habilidades de um bom líder só se constroem com o exercício diário só terão efeito 

se significarem uma real intenção de relação, ou seja, de mudança por parte do 

liderado e do líder. A busca do equilíbrio entre as competências técnicas e 

emocionais faz com que os líderes enfrentem um dilema diariamente, contrapondo a 

criatividade e o aprendizado à ordem e ao controle. 

 

 RESULTADOS 

 

6.1 A EMPRESA COR BELLA 

 

O objeto de estudo deste artigo é a empresa Cor Bella Confecções Auriflama 

LTDA ME localizada na Rua: Ozório Messias de Almeida, nº 6515, Bairro São Bento. 

É uma empresa de confecções femininas que emprega 68 funcionários. Desses, 54 

são da linha de produção, 3 chefes de sessão, 1 gerente administrativo, 1 figurinista, 

4 vendedores externos, 4 vendedores internos.  

   O prédio possui amplas instalações que facilitam e viabilizam a locomoção 

dos funcionários, possui refeitório, banheiros devidamente identificados, enfim, uma 

infraestrutura adequada para o seguimento. Os clientes lojistas e vendedores podem 

contar com uma loja, na qual encontram os modelos e tamanhos disponíveis de 

cada produto. 
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 A empresa surgiu em meados dos anos de 1999 de forma modesta e 

atualmente vem inovando e apresentando bons resultados de empreendimento.  

 

6.2  Descrição e análise da pesquisa 

                Nesta fase da pesquisa será analisado o questionário aplicado na primeira 

etapa, através de visita ao objeto, ou seja, visita na empresa e pode-se conversar 

com os proprietários e funcionários, escolhidos de forma aleatória, a fim de conhecer 

melhor sua estrutura e funcionamento. 

 De acordo com o gráfico 01 respondendo a pergunta 03, observa-se que o 

grau de instrução dos funcionários é de 60 % técnico, outros 30% nível superior e 

10% dos funcionários possuem 2º grau completo. Dentro da empresa desse 

percentual que apresenta o curso técnico, estão aqueles profissionais que se 

especializaram em cursos voltados para a empresa, como: corte, moldagem, técnico 

mecânico. Pode-se dizer que esses funcionários buscaram o conhecimento 

adequado, bem como a profissionalização para desenvolver seus ofícios com 

competência e habilidade. 

 

Gráfico 1-  Grau de instrução dos funcionários 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015 

 

 Na pergunta 04 foi-se questionado se a empresa motiva seus funcionários e 

obteve-se as seguintes respostas: 
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Gráfico 2- Como a empresa motiva seus funcionários 

 

                                            Fonte: Pesquisa de Campo, 2015 

 Percebe-se que o forte da empresa, ou seja, 40 % das respostas é motivar 

seus funcionários através de bonificações por rendimento. Isso mostra uma grande 

valorização da liderança em retribuir aos colaboradores o trabalhos  prestados, bem 

como dividir os lucros alcançados com a produção. Outros 30% indicaram 

reconhecimento pessoal, 20% de plano de carreira e 10 % outros. Quando 

perguntados através da pergunta 5 se eles se sentiam motivados pela empresa, 

obteve-se a seguinte estatística. 

Gráfico 3 - A empresa motiva 
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2015 

 

   Conforme pode-se perceber, a maioria de 95% dos funcionários se sentem 

motivados pelos seus líderes. Esse fator contribui muito para a produtividade, 

rendimento e crescimento da empresa estudada. Este fato é comprovado através do 

aumento das vendas, bem como a grande procura de seus produtos. De acordo com  

Harvey e Finley ( 2005) a melhor maneira de motivar  e liderar um grupo começa 
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quando procura-se conhecê-lo. Segundo os autores,  a empatia é fator primordial, 

pois, requer a capacidade de compreender o quadro geral, isto é, a situação global, 

de indivíduos ou de um grupo, de compreender o que os outros pensam e como se 

sentem. Portanto, é valioso o líder dar atenção ao que escuta para agir com base 

nessas informações, melhorando, contudo, o ambiente de trabalho. 

Quando questionados  através da questão 06 se a empresa da abertura para 

que seus  

                               

Gráfico-4  Abertura da empresa para evolução de seus funcionários 
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fonte:pesquisa de campo 2015 

Dos funcionários entrevistados, 95% disseram que a empresa da abertura 

para que mostrem seu potencial, ouvem suas sugestões, dando oportunidade e 

valorização para que seus eles evoluam em suas respectivas funções.  Para a 

empresa, este é um dos fatores mais importantes, pois, percebe-se que todos 

desenvolvem suas funções num trabalho de equipe. Esse gráfico complementa 

também as respostas da questão 06.  

Entende-se que os funcionários estão muito satisfeitos com suas funções 

por conta da autonomia que os líderes permitem. Porém, vale ressaltar que, toda 

equipe que possui líderes que valorizam, motivam, funciona de maneira muito 

eficiente e, esse cenário é visível dentro da Empresa Cor Bella. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

              Pode-se considerar que o trabalho de pesquisa sobre liderança e motivação 

fez-se atentar sobre a importância do trabalho do líder dentro das organizações 

empresariais. A busca do equilíbrio entre as competências técnicas e emocionais 
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precisam fazer com que os líderes enfrentem os dilemas e contratempos com 

criatividade, ordem e controle das situações.  

               Verifica-se que ao lidar com pessoas, é importante que o líder tenha a 

sensibilidade de perceber as diversidades que podem existir nas relações e, que é 

preciso interagir, trocar e conviver com o liderado. Caso essa troca não exista, 

certamente haverá uma grande barreira para o conhecimento e desenvolvimento de 

suas habilidades. 

     Entende-se que a atuação do líder é altamente influenciada pelos 

cooperadores, que podem contribuir ou não no desenvolvimento, dependendo do 

grau de maturidade de cada um. Quanto mais experiência, mais maturidade para 

lidar com os possíveis conflitos dentro das organizações.  

              Considera-se que o sucesso de uma liderança pode ser impactado por 

outras variáveis que não os aspectos de liderança da equipe. Contudo, é importante 

reconhecer que o líder pode aprender e desenvolver habilidades e competências 

que podem ser trabalhadas no exercício diário.   

              Com base nessas reflexões pode-se afirmar que, ao pensar o trabalho do 

líder, é preciso necessariamente, erguer uma ponte entre liderança e liderados, 

liderança e motivação. Ou seja, a liderança não começa nem termina nas 

organizações empresariais, ela vai muito além das portas e paredes de uma 

empresa. 
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