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3 
Liderança e Motivação 

INTRODUÇÃO 

Caro aluno está preparado para começar a nossa primeira competência? Que 

bom! Tenho certeza que você irá gostar, começaremos falando sobre a 

“Adaptação de um funcionário à cultura organizacional”. 

Imagine uma pessoa sendo contratada para trabalhar em uma determinada 

empresa, pensou? No primeiro dia de trabalho o funcionário passará por um 

processo de conhecimento geral da empresa, benefícios, normas e 

procedimentos serão imediatamente repassados, bem como todas as 

diretrizes que fazem parte da organização.  

Neste primeiro momento o mais recente funcionário encontra-se 

entusiasmado pela oportunidade de está começando a trabalhar e cumprir 

com as exigências do cargo ocupado, metas, cobranças e prestação de 

resultados é o esperado da liderança da empresa, e o funcionário espera ser 

reconhecido e valorizado pela mais nova cultura na qual está se inserindo. O 

processo de integração será de extrema importância, pois será uma das 

primeiras oportunidades que o funcionário terá para conhecer todas as 

normas e procedimentos da empresa. 

 

 

 

 
 
Fonte: 
http://www.submit.10envolve.com.br/uploads/ac1f2b31592ac505e8abcd23b1
2fa068.jpg 
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1. COMPETÊNCIA 01 | ADAPTAÇÃO À CULTURA ORGANIZACIONAL 

Toda organização possui uma cultura própria que a identifica e que forma o 

conjunto que realça os seus costumes, suas crenças e seus valores. (Marras, 

2011). 

É pela cultura que uma empresa fixa a marca do seu perfil e também orienta 

ou controla o comportamento daqueles que a formam. Ao tratarmos dos 

indivíduos dizemos que cada pessoa tem a sua própria cultura e a sua própria 

personalidade, características que os diferenciam dos demais. Nas 

organizações é possível traçar uma analogia com os indivíduos, já que cada 

empresa tem a sua própria cultura e a sua própria personalidade, que a torna 

igualmente diferenciada das demais. 

Quando o mais novo funcionário chega à organização ele passa por um 

momento de conhecimento geral da cultura da organização, todos os 

procedimentos, normas, a visão da empresa, a missão, os valores e os 

benefícios que o funcionário passará a ter na organização, é o processo de 

apresentação do funcionário também aos departamentos e funcionários em 

geral. 

Que legal, não é aluno? O funcionário passando pelo processo de integração 

adere aos hábitos e crenças compartilhados pelos membros da organização. 

Este processo poderá ou não levar algum tempo, pois o processo de 

adaptação a uma nova cultura é o esperado pela organização. 

Por um lado está a empresa que espera as vantagens do novo funcionário e 

do outro lado o funcionário almejando se envolver cada vez mais com o 

negócio, com os valores do lugar onde trabalha, pois uma vez 

compreendendo os reais objetivos da organização, ele será capaz de 

contribuir mais efetivamente para o alcance das metas organizacionais. 

 
 

Saiba mais: A 
integração do 

colaborador na 
organização. 

 
Acesse: 

http://www.guiatra
balhista.com.br/te

maticas/integracao.
htm 
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Mas, como este funcionário irá reagir diante de todos os procedimentos que 

são passados na integração, visando familiarizar-se com o colaborador de 

forma mais rápida, é um processo de adaptação que fará parte da sua rotina 

que impactará na sua performance, ou seja, no seu desempenho profissional. 

Estar envolvido com o negócio “vestir a camisa da empresa” é o que as 

organizações esperam de todo funcionário, bem como, o comprometimento e 

os resultados exigidos na função ocupada. O funcionário, logo é avaliado por 

todos os membros da equipe e vice-versa, relacionamento interpessoal, o 

desempenho das suas atividades, o respeito e cumprimento a todas as 

normas e procedimentos da organização são marcas que irão aprovar o 

funcionário deixando-o seguro por trabalhar nesta organização. 

A seguir mostraremos o aprendizado que o funcionário passa a ter neste 

processo de adaptação, iremos começar com a pergunta: 

Você sabe o que é cultura? 

1.1 Cultura 

A origem da palavra cultura vem do verbo latino “colere”, que significa 

cultivar, designando o cultivo agrícola da terra. Ora cultivar é fazer a natureza 

produzir, é extrair da natureza mais do que ela própria, é dominar e 

ultrapassar o natural (CHAMON, 2007). Na prática a cultura tem o objetivo de 

envolver o funcionário cada vez mais com o seu negócio, extraindo dele o que 

ele tem de melhor, a eficiência, a dedicação e o comprometimento. 

Caro aluno, o conceito de cultura foi se expandindo ao longo do tempo. 

Encontramos uma diversidade de conceituações sobre o que seja cultura, 

cada uma delas enfatizando aspectos diferentes, em função da área de 

estudo, mas com alguns elementos em comum, ou seja, as regras, as normas 

e os procedimentos organizacionais. 
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O conceito de cultura pode ser visto no sentido antropológico, que é o estudo 

acerca do ser humano e suas características. Chamom (2007), do ponto de 

vista do conjunto de produtos de uma sociedade, concentrando-se na 

maneira própria de cada sociedade, que corresponde à produção cultural, de 

modo que a cultura não é vista apenas como busca do conhecimento, mas 

como a distribuição deste conhecimento, aos membros da sociedade, que 

fazem parte de um grupo, de uma organização. 

Diante disto a cultura no sentido antropológico, designa uma realidade 

cultural suscetível de agir sobre todos os elementos psíquicos, materiais e 

sociais do indivíduo. Veja, abaixo, as cinco categorias que explicam a cultura 

de uma sociedade, classificadas por Kroeber e Kluckhohn (apud CAMILLERI, 

1989): 

 Os estados mentais ou operações psíquicas, tais como os estados 

afetivos, a percepção e a memória; 

 Os tipos de comportamento, tais como os hábitos e costumes, que são 

extremamente variáveis, dependendo da sociedade considerada; 

 O Know-how (saber fazer), tal como as linguagens e os conhecimentos; 

 Os produtos, fruto da aplicação desse Know-how, tais como máquinas, 

habitações, objetos artísticos; 

 As instituições e os modos de organização coletivos, como as 

instituições escolares ou a organização política. 

Essas categorias explicam as variadas formas de agir dos seres humanos, bem 

como a forma de pensar, que contribui para a análise de seu comportamento, 

o que fazer (know-how) e a forma como as instituições tratam o ser humano. 

1.2 O Homem, a Cultura e a Sociedade 

Analisando um dos papéis da cultura, Chamom (2007) nos mostra a 

importância da aprendizagem social: os papéis sociais são as condutas 

socialmente aprendidas pelo homem, em função da cultura de uma 
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sociedade. Ora, a cultura opera a integração de modelos culturais, diante da 

internalização dos modelos pelo próprio homem. 

Certamente, caro aluno, em toda organização empresarial existe uma cultura 

que lhe é própria e que é imposta ao funcionário no momento da sua 

contratação, então, o colaborador tende a apreender as coisas de certa 

maneira, que é “a maneira certa”, conforme o modelo da cultura da 

organização na qual o funcionário passou a fazer parte. 

Aluno, é importante não esquecer que todo homem também é dotado de sua 

própria cultura, que lhe é própria, seus hábitos, usos e costumes, esses 

elementos deveriam ser considerados pelas empresas, no momento em que o 

funcionário ingressa na organização. E é justamente a partir deste 

conhecimento por parte da empresa, que poderá se trabalhar a internalização 

dos valores organizacionais pelo mais novo funcionário. 

Você acha que podemos dizer que a cultura, molda o comportamento do 

homem? 

Embora cada nação, sociedade, organização, tenha sua cultura própria que vai 

influenciando o comportamento das pessoas e das organizações, para 

Chamom (2009) a cultura influência o comportamento das pessoas e das 

organizações. A cultura de uma sociedade compreende os valores 

compartilhados, hábitos, usos e costumes, códigos de conduta, tradições e 

objetivos que são passados das gerações mais velhas, sucessivamente. Esses 

elementos são considerados pelo autor, como elementos básicos na 

transformação de qualquer cultura, mesmo assim, as culturas “constroem” 

um conjunto de elementos comuns e identificáveis, vejamos abaixo, segundo 

Chamon (2007): 

 As culturas são baseadas em um conjunto de crenças, compartilhando 

conhecimento e ideias sobre a natureza da vida. Assim, budistas 

 
 

Saiba mais sobre 
como a cultura 

organizacional pode 
influenciar no 
processo de 

agregar pessoas. 
 

Acesse: 
http://intertemas.u
nitoledo.br/revista/
index.php/ETIC/arti
cle/viewFile/2191/2

340 
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acreditam que suas almas reencarnam nos animais, é a forma de 

acreditar dos budistas.  

 Se os valores influenciam os comportamentos das pessoas e servem 

como critérios para avaliar as ações dos outros, o que é certo ou bonito 

em uma determinada cultura, pode não ser para outra. 

 O detalhe daquilo que pode ou não ser feito, está presente nas normas 

que são as traduções das crenças e dos valores em regras específicas 

para o comportamento. 

 Para fazer com que as normas sejam seguidas pelo funcionário de uma 

determinada organização, foram criadas as sanções, que são punições e 

recompensas utilizadas para aqueles que seguirem ou não as normas. 

 Os símbolos podem ser definidos como tudo aquilo que traz significado 

particular reconhecido pelas pessoas que compartilham uma 

determinada cultura. 

 Um dos elementos chave de uma cultura, o idioma, que define-se como 

um sistema de símbolos que permite a comunicação entre os membros 

de uma sociedade. 

 E a tecnologia, compreendida no sentido amplo, como o conjunto de 

técnicas e conhecimentos que permitem a produção de bens materiais 

e símbolos. Não só influenciam a maneira como as pessoas trabalham, 

como também a forma como se socializam e pensam sobre o mundo. 

Diante dos elementos mencionados acima, podemos ver claramente que a 

cultura é transmitida socialmente, e não herdada biologicamente; podemos 

então considerar que a cultura é fundamentalmente transmitida às novas 

gerações por meio do processo de socialização (Chamom, 2007). 
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1. distância de poder ou distância hierárquica; 

2. aversão à incerteza (grau em que se evita a incerteza); 

4. masculinidade versus feminilidade. 

3. individualismo versus coletivismo; 

  Competência 01 

1.3 Dimensões de Cultura 

Agora que já sabemos que a cultura pode ser diferente, de um lugar para 

outro, de uma organização para outra, perguntamos: Que critérios podemos 

utilizar, para compararmos duas culturas? Chamom (2007) nos mostra quatro 

dimensões através das quais nós podemos comparar as culturas, inclusive as 

diferentes culturas organizacionais. São elas: 

 

 

 

 

 
 
Figura 1 – Dimensões da cultura 
Fonte: Chamom (2007) 

 

Distância de Poder 

É a medida do grau de aceitação, por aqueles que têm menos poder nas 

instituições e organizações de um país, de uma repartição desigual do poder 

(HOFSTEDE, 2003). 

Ex. O Brasil está entre os países com alta distância do poder, mesmo tendo 

modernizado seu modelo de gestão, as nossas empresas continuam 

apresentando forte divisão entre grupos hierárquicos. 
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Aversão à Incerteza 

A forma como as pessoas reagem diante de uma situação desconhecida ou 

incerta, representa uma marca cultural diferente de uma sociedade. 

Ex.: habitantes de países que representam um nível de rejeição de incerteza 

(alta aversão), tais como Grécia, Bélgica ou Japão, sentem-se à vontade em 

meios estruturados, com regras e procedimentos bem definidos, que 

permitem enfrentar, de antemão, qualquer situação que se apresente. 

Individualismo versus Coletivismo 

A individualidade das pessoas define-se a partir de si mesmas, na condição de 

indivíduos, o que implica redes sociais difusas, enquanto o coletivismo 

caracteriza-se por redes sociais profundas, e as pessoas esperam proteção de 

seus grupos de pertença, em troca de lealdade a eles. 

Ex.: No Brasil, temos um alto nível de coletividade, as relações pessoais são 

mais importantes que as formais, contribuindo para criação do famoso 

“jeitinho”, situação em que os contatos, as amizades e as relações podem-se 

sobrepor às regras vigentes. 

Masculinidade versus Feminilidade 

Para Chamom (2009 apud Aidar et al. 1995), quando nos referimos a 

masculinidade nos referimos a sociedades nos quais os valores dominantes 

enfatizam aspectos materiais e de valorização pessoal, não enfatizando 

particularmente as pessoas, enquanto a feminilidade, está presente nas 

sociedades nas quais os valores dominantes salientam os relacionamentos 

entre as pessoas, a cooperação, a segurança e a qualidade de vida global. 
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1.4 Cultura Organizacional 

Diante do conceito de “cultura” que já vimos até agora, o que podemos 

considerar então como cultura organizacional? 

Segundo Schein (2009) cultura organizacional é o conjunto de pressupostos 

básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como 

lidar com os problemas de adaptação externa ou integração interna e que 

funciona bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a 

novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em 

relação a esses problemas. Ou seja, é um conjunto de princípios, valores e 

elementos, difíceis de definir, mas essenciais à constituição da empresa. 

O conceito de cultura organizacional passou por uma evolução de conceitos 

perpassando os anos 60 até hoje, onde o período atual revela-se como um 

aprofundamento dos períodos anteriores, retornando e levando adiante suas 

ideias, sob três aspectos importantes que de acordo com Shein (2009), nos 

leva a acreditar que: 

a) a cultura organizacional mantém seu valor instrumental e passa a ser vista 

como variável estratégica, capaz de gerar diferencial competitivo; 

b) em consequência, a cultura organizacional passa a ser considerada como 

um ativo intangível da organização; 

c) finalmente, retorna-se à associação entre valores organizacionais e valores 

éticos, pela via de temas como ética nos negócios e responsabilidade social. 

O que se espera da cultura é que ela seja vista como possibilidade de ser 

instrumento de resolução de problemas da administração moderna sem apelo 

à coerção e ao autoritarismo. 
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As organizações por sua vez, estabelecem seu planejamento estratégico 

baseadas na sua cultura organizacional, e de acordo com Bohlander (2009), 

uma das primeiras etapas do planejamento estratégico é estabelecer a 

missão, visão e valores para a organização. Vejamos a seguir como o 

Bohlander (2009) caracteriza a missão, visão e valores centrais da 

organização: 

MISSÃO: é o propósito básico da organização, assim como o escopo de suas 

operações. Trata-se de uma definição da razão da existência da organização. 

VISÃO: é o que a organização que ser no futuro, é a perspectiva da direção 

para qual a companhia está seguindo e o que a organização poderá se tornar 

no futuro. 

VALORES: São as crenças e os princípios estabelecidos e duradouros que a 

companhia utiliza como base para tomar suas decisões. 

Esses parâmetros são essenciais sobre como a empresa atuará em relação aos 

seus clientes, funcionários e público em geral. É importante que todo novo 

funcionário, ao ingressar na organização, seja envolvido com a missão, visão e 

valores organizacionais, pois com certeza isso o ajudará a se adaptar à cultura 

organizacional. 

1.5 Níveis da Cultura Organizacional 

Bem, aluno! Como já vimos, a cultura organizacional representa as normas 

formais e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma 

organização no dia a dia e que direciona suas ações para o alcance dos 

objetivos. Mas não podemos esquecer que a cultura de uma organização é 

diferente da outra, justamente por que os hábitos e crenças estabelecidos 

através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos 

os funcionários da organização são diferentes. 
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Artefatos  

•Estruturas e 
processos 
organizacionais 
visiveis  (dificeis 
de decifrar)  

Crenças e valores 
expostos          

•Estratégias, 
metas, filosofias 
(justificativas 
expostas) 

Suposições 
básicas 

•Crenças, 
percepções, 
pensamentos e 
sentimentos 
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Para Shein (2009) existem três níveis diferentes de apresentação do conceito 

de cultura organizacional.  

Vejamos agora os principais níveis de cultura organizacional 

 

 

 

Figura 2 – Níveis de cultura organizacional 
Fonte: Shein, 2009 

Artefatos 

Segundo Shein (2009) os artefatos da cultura incluem os produtos visíveis do 

grupo, é o ambiente físico, sua linguagem, a tecnologia e produtos; suas 

criações artísticas; seu estilo incorporado no vestuário, a forma de comunicar, 

as manifestações emocionais, mitos e histórias contadas sobre a organização; 

suas listas explícitas de valores; seus rituais e cerimônias observáveis e assim 

por diante. O autor ainda destaca o “clima” de um grupo considerando um 

artefato dos níveis culturais mais profundos, com o comportamento visível de 

seus membros. 

Crenças e Valores Assumidos 

A postura do funcionário em um determinado grupo, que reflete as crenças e 

os valores originais de alguém, o sentido do que deve ser, ou o que deve ser 

diferente do que é, ou seja, aquilo em que os funcionários acreditam e dão 

valor, refletindo no ambiente organizacional em que estão inseridos. Vejamos 

o exemplo mostrado por Shein (2009): 
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 Em uma empresa jovem, se as vendas começarem a declinar, uma 

gerente pode dizer: “Devemos aumentar a propaganda”, em razão de 

sua crença de que a propaganda sempre aumenta as vendas. O grupo 

que nunca passou por essa situação anteriormente ouvirá essa 

afirmativa como uma declaração das crenças e valores dessa gerente. 

Ela acredita que quando algum departamento da organização está em 

dificuldade, é uma boa solução aumentar a propaganda. Portanto, a 

postura do líder neste caso é de fundamental importância para 

aceitação do desafio proposto nesta situação pela gerente. 

Se a gerente convencer o grupo a agir conforme sua crença, se a solução 

funcionar e se o grupo tiver uma percepção compartilhada desse sucesso, o 

valor percebido de que propaganda faz bem aos negócios, gradualmente, 

transforma-se: primeiro no valor ou na crença compartilhada e, finalmente, 

em uma suposição compartilhada (se ações baseadas nisso continuam a ser 

bem-sucedidas). Se esse processo de transformação ocorrer, os membros do 

grupo tenderão a esquecer que originalmente não estavam seguros, e que o 

curso de ação proposto estava em uma fase inicial como proposta a ser 

debatida e confrontada. 

Suposições Fundamentais Básicas 

Quando achamos a solução para um determinado problema e utilizamos esta 

solução repetidamente, passamos aceitá-la como verdadeira; a suposição ou 

hipótese apoiada e praticada passa a ser tratada como realidade. No exemplo 

anterior vimos uma crença dita pela gerente “Devemos aumentar a 

propaganda”, embora esta crença da gerente não seja o único caminho para 

aumentar as vendas. Aluno, veja bem, outro ponto interessante quando 

falamos de níveis de cultura, foi destacado por Hofstede (2003), embora este 

autor faça referência à cultura em geral, e não especificamente à cultura 

organizacional, suas ideias têm pontos em comum com as de Shein (2009). 

Hofstede considera que as diferentes formas de manifestações culturais 
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podem ser avaliadas através dos seguintes conceitos: símbolos, heróis, rituais 

e valores.  

Quando nos referimos aos símbolos estamos falando dos gestos, palavras, 

desenhos e objetos que carregam um significado particular e que são 

reconhecidos apenas por aqueles que partilham a mesma cultura; eles são 

facilmente copiados entre grupos culturais e representam a superfície do 

conceito de cultura; nas organizações esses comportamentos são analisados 

pelos membros de uma determinada organização. 

Você pode se perguntar e o que seriam os heróis? Ainda segundo Chamom 

(2009), são as pessoas vivas ou mortas, reais ou imaginárias, que tem 

características valorizadas em uma cultura e que serviriam de modelo de 

comportamento. Quando nos referimos ao fundador da organização ou aos 

responsáveis por grandes mudanças na organização, estamos mencionando 

os heróis, que marcaram a trajetória da organização. 

Os rituais seriam as atividades coletivas, um espírito de equipe com o objetivo 

desejado, considerados pela cultura como essenciais. Várias festas 

tradicionais e cerimônias que acontecem na organização, podemos identificá-

las como os rituais. 

Por fim, os valores que são as formas como as pessoas agem, pensam, são os 

sentimentos dotados de direção, positiva ou negativa; os valores existentes 

nas organizações devem ser internalizados pelos colaboradores, a fim de 

proporcionarem uma identificação mais assertiva com a organização. 

1.6 Dimensões da Cultura Organizacional 

Um estudo realizado no final dos anos 80 por um grupo de pesquisadores, 

mostrou as diferenças culturais entre as organizações e que poderiam ser 

explicadas por seis fatores independentes e que caracterizam seis dimensões 
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da cultura organizacional, em termos das práticas comuns percebidas pelos 

membros das organizações (HOFSTEDE et al, 1990) citado por Chamon (2007). 

Conforme mostra o cenário abaixo:  

 P1: orientação a processos x orientação a resultados; 

 P2: orientação ao funcionário x orientação à tarefa; 

 P3: paroquial x profissional; 

 P4: sistema aberto x sistema fechado; 

 P5: controle fraco x controle rígido; 

 P6: normativo x pragmático. 

P1: orientação a processos x orientação a resultados 

Nesta dimensão há uma preocupação com os meios (processos) a uma 

preocupação com os fins (resultados). A preocupação com os processos 

acontece quando os funcionários executam atividades repetidas, rotineiras e 

quando são orientadas para resultados elas são cobradas com muita exigência 

a execução e resultados das suas atividades. Vejam o exemplo: 

Ex.: Uma organização orientada para processos, as atividades desenvolvidas 

pelos colaboradores tendem a ser rotineiras, já quando é orientado para 

resultados as pessoas sentem-se confortáveis em situações novas 

inesperadas, exigindo o máximo de esforço dos colaboradores na execução de 

suas atividades. 

P2: orientação ao funcionário x orientação à tarefa 

São polos opostos, ou seja, o interesse pelas pessoas e o interesse pelo 

trabalho executado se opõem. Isto acontece quando a organização direciona-
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se apenas para os funcionários ou as atividades que os mesmos executam. Já 

o líder pode simultaneamente olhar tanto para o funcionário como para as 

atividades que eles desenvolvem.  

P3: paroquial x profissional 

Quando falamos de pessoas em culturas paroquiais, consideramos normal 

que a organização privilegie o trabalho, mas também se espera que ela se 

preocupe com o funcionário, sua família, seu futuro. Na orientação 

profissional as organizações consideram apenas as competências dos 

profissionais, neste caso a organização pensa apenas no desenvolvimento do 

colaborador profissionalmente. 

P4: sistema aberto x sistema fechado 

Esta dimensão refere-se ao clima de comunicação dentro da organização, 

organizações que se consideram abertas onde os mais novos funcionários 

integram-se facilmente com o negócio e qualquer pessoa iria se adaptar 

facilmente. Em sistemas fechados os funcionários levam muito tempo para se 

integrarem à organização. 

P5: controle fraco x controle rígido 

Quando nos referimos aos cumprimentos dos horários dos funcionários na 

organização, à preocupação com os custos, chamamos de controle rígido, por 

outro lado, o controle fraco é visto como horários aproximados e piadas sobre 

a organização, sobre as atividades. 

P6: normativo x pragmático 

Nesta última dimensão, observamos que as organizações pragmáticas se 

constituem numa orientação para o mercado e se posicionam próximas ao 

cliente, e nas normativas, as organizações buscam o cumprimento de regras 
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organizacionais, com uma grande preocupação de como os colaboradores 

executam suas atividades.  

Aluno, diante dessas dimensões da cultura organizacional, é possível perceber 

qual é a orientação da empresa: 

 Se ela prioriza mais os processos ou resultados; 

 Se ela prioriza mais os funcionários, enquanto seres humanos, ou as 

tarefas a serem executadas (a produção); 

 Se ela adota uma postura paroquial ou profissional; 

 Se a empresa representa um sistema aberto ou fechado; 

 Se os controles são fracos ou rígidos; 

 Se a organização prioriza normas ou pragmatismo. 

Fica mais fácil compreender a cultura de uma empresa e a escolha dos 

caminhos para se automotivar e motivar os colaboradores. 

A cultura organizacional pode proporcionar para o colaborador muitas 

vantagens, crescimento pessoal, profissional, conhecimento de uma nova 

cultura bem como os seus valores, melhorar a autoestima, proporcionar 

novos desafios pessoais, profissionais e é claro, que o funcionário precisa 

estar alinhado com o negócio, ter foco, cumprir com suas obrigações, ser 

destaque e olhar para o negócio como se fosse seu. 

É importante salientar que essas dicas servem para que o funcionário esteja 

atento ao que acontece ao seu redor no ambiente organizacional, bem como 

analisar sua postura frente à cultura organizacional. Isso, sem dúvida, irá 

 
 

Caro aluno, amplie 
seus 

conhecimentos! 
Acesse o link abaixo 

e leia 10 dicas de 
como se adaptar à 

cultura de uma 
empresa, por 
Patrícia Bispo. 

 
http://www.rh.com
.br/Portal/Grupo_E
quipe/Dicas/7460/1

0-dicas-para-se-
adaptar-a-cultura-
da-empresa.html 

http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Dicas/7460/10-dicas-para-se-adaptar-a-cultura-da-empresa.html
http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Dicas/7460/10-dicas-para-se-adaptar-a-cultura-da-empresa.html
http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Dicas/7460/10-dicas-para-se-adaptar-a-cultura-da-empresa.html
http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Dicas/7460/10-dicas-para-se-adaptar-a-cultura-da-empresa.html
http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Dicas/7460/10-dicas-para-se-adaptar-a-cultura-da-empresa.html
http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Dicas/7460/10-dicas-para-se-adaptar-a-cultura-da-empresa.html


  
 
 
 
 
 

 
 

19 
Liderança e Motivação 

  Competência 01 

facilitar a assimilação da cultura da empresa de forma mais tranquila e 

natural, proporcionando uma adaptação saudável.  

O processo de adaptação a qualquer cultura acontece de forma gradativa, o 

tempo de aceitação do funcionário à cultura organizacional, pode depender 

de alguns critérios, aceitação e identificação dos valores, crenças, normas e 

procedimentos, bem como uma postura ética e profissional. 

“Lembre-se, é preciso conhecer, envolver-se e compartilhar do negócio, após 

isso, você fará seu próprio julgamento, tomando a decisão de continuar ou 

não na organização”. 

Amaro Ferreira. 

Caro aluno, chegamos ao final da 1ª competência e na próxima competência 

falaremos sobre um dos fatores essenciais a toda organização, a liderança. 

Até lá! 
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2. COMPETÊNCIA 02 | ENTENDER O CONTEXTO DE LIDERANÇA 

Olá, aluno! Que bom poder compartilhar com você de mais uma competência. 

Estão gostando da nossa disciplina Liderança e Motivação? Como foi para 

você aprender sobre a cultura organizacional? Lembra quando falamos do 

processo de adaptação do funcionário à cultura, as expectativas que ele traz 

quando entra na organização e o processo que ele passa para se adaptar a 

cultura, aderindo os valores da organização? Como é importante este 

processo de aceitação da cultura, ou seja, das normas, dos procedimentos, do 

que o funcionário pode ou não fazer na empresa. Agora vamos falar de um 

fator também de muita importância: a liderança, o chefe, aquela pessoa que 

vai mandar no funcionário, é assim que agente pensa, não é? 

E aí, podemos começar a falar sobre a liderança, está preparado? 

Ok, vamos lá! 

2.1 Líder e Liderança 

Caro aluno, as palavras liderança e líder são muito usadas hoje. Os oradores, 

os políticos, os empresários, os gerentes, os professores empregam 

expressões como: 

- Esse menino é um líder nato. 

- Esse político não tem liderança nenhuma. 

- Para dirigir bem é preciso ter liderança forte. 

Então, o que vem a ser liderança? O que é um líder? 

Pensava-se que uma pessoa já nascia com as qualidades de líder: 



  
 
 
 
 
 

 
 

21 
Liderança e Motivação 

LIDERANÇA 

Liderados Líder 

  Competência 02 

- Puxa, tem boa voz, conversa bem, tem boa aparência, é inteligente. 

Vai ser um deputado.  

Esses eram os chamados lideres carismáticos, capazes de impressionar o 

povo, as multidões, como os grandes cantores e os artistas de televisão. 

- Sou capaz de ir com ele até o inferno. 

Porém, os pesquisadores não concordavam com tais características para ser 

um bom líder. Mais de 100 traços de personalidade foram alinhados para 

classificar um líder. 

2.2 Características de um Líder 

Com o passar dos tempos, começou-se a verificar que os líderes, ainda que 

tenham excelentes qualidades para dirigir, não trabalham sozinhos. Precisam 

lidar com seguidores, subordinados, dirigidos. 

Em razão disso, passou-se a pensar não apenas no líder, mas também nas 

pessoas que são lideradas. 

 

 

 
 
Figura 03 
Fonte: autoria própria 

 

Há um provérbio que diz: 

“Quando o rei tem dor de barriga, quem sofre é o povo.” 
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Isso leva a crer que os subordinados sofrem os efeitos das dificuldades por 

que passam os governantes.  

Você já sentiu as dificuldades que teve para trabalhar com um chefe (líder) 

inseguro, tenso, irritado? 

Você pensou na secretária que sofre os efeitos do mau humor do seu chefe? E 

na criança que sofre com os problemas do professor que ganha salário de 

fome ou se irrita quando a gasolina sobe? 

Em razão disso, a liderança começou a ser avaliada em função de três fatores: 

a. O líder; 

b. Os liderados; 

c. A situação. 

 

 

 
Figura 04 
Fonte: autoria própria 

Esse estudo da liderança passou a chamar-se situacionista ou situacional, isto 

é, as qualidades, as características e as habilidades exigidas de um líder são 

determinadas pela situação em que deve agir. A situação cria o líder. 

 

 
 
Figura 05 
Fonte: autoria própria 
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Numa situação qualquer, o líder mais eficaz é aquele que melhor satisfaz as 

necessidades de seus seguidores. Assim, o professor poderá ser um bom líder 

na sala de aula, embora não seja capaz de liderar dentro de sua casa, mais 

bem chefiada pela esposa.  

O líder político não é eficaz na liderança de uma sala de aula. 

Quando vamos estudar liderança, temos de verificar três fatores importantes: 

1. O líder e seus traços de personalidade; 

2. Os seguidores (liderados) com seus problemas, comportamentos e 

necessidades; 

3. A situação do grupo em que seguidores e líderes se relacionam entre si. 

Mas, como podemos definir a palavra liderança? 

Ela vem do verbo inglês to leal, que significa conduzir, guiar, comandar, 

pilotar, levar dirigir, governar, capitanear, mostrar o caminho, dominar-se. 

Apesar de o verbo inglês ter amplo significado, os autores têm admitido como 

conceito de liderança: 

“Liderança é a influência interpessoal exercida numa situação, por intermédio 

do processo de comunicação, para que seja atingida uma meta”. 

Vamos exemplificar! 

Se um avião fez uma aterrissagem forçada numa floresta, até então o 

comando (liderança) era piloto. Agora, nessa situação, para atingir uma meta 

(escapar da floresta), a influência sobre as pessoas (interpessoal) passa a ser 
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exercida por um passageiro ou tripulante que fez um curso de salvamento na 

mata e que conhece o processo de comunicação na floresta.  

Mudou a situação, mudaram as necessidades dos liderados, o processo de 

comunicação também agora é outro; logo, a liderança passou a ser exercida 

por outra pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 
Fonte: http://comunidade.sol.pt/photos/duvidas/images/1327304/original.aspx 

Caro aluno, vamos falar agora da influência interpessoal, que ocorre quando 

alguém tenta afetar o comportamento de uma pessoa e, neste caso, está 

exercendo uma influência interpessoal. 

Isso acontece nas relações entre: 

a. Superior – subordinado; 

b. Consultor – cliente; 

c. Vendedor – freguês; 

http://comunidade.sol.pt/photos/duvidas/images/1327304/original.aspx
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d. Professor – aluno;  

e. Conselheiro – aconselhado; 

f. Marido – mulher; 

g. Esposa – esposo; 

h. Pai – filho. 

- Vamos, meu filho, vamos estudar, amanhã é o dia da prova. 

- No seu caso, eu procuraria ter um diálogo mais franco com ele. 

- Este xampu para crescer cabelo é excelente, todos os artistas carecas da 

televisão estão usando. 

- Olha, você deve aprofundar-se no estudo do Inglês, leva jeito viu, leva jeito. 

Você está notando que a liderança está-se desenvolvendo como um processo 

de influência interpessoal (entre pessoas) e não apenas com as pretendidas 

qualidades de um líder. O papel da pessoa que influencia o relacionamento 

(liderança) pode passar de uma pessoa para outra. Ora um é o influenciador, 

ora é o outro. 

- José, meu bem, você precisa cuidar-se e deixar de fumar. (Mulher 

influenciando o marido, na relação interpessoal). 

- Bem Márcia, estou de acordo. Deixo, de fumar desde que você não coma 

mais doce. (Marido influenciador) 

Podemos notar, que neste estudo da influência interpessoal, há diferença 

entre liderança e poder. Uma pessoa pode ter poder e não desempenhar a 
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liderança. É o caso do indivíduo que emprega força física, pressão social, 

coação moral, pressão de lei ou pressão de autoridade para mandar. 

- Eu obedeço enquanto ele está perto, mas, assim que ele sair, faço tudo ao 

contrário. 

Esse subordinado, em sua comunicação, está demonstrando que seu chefe 

tem poder situacional (quando está presente), mas não tem capacidade de 

influência interpessoal. 

Aluno, já que estamos falando de influência, como será que um líder pode 

levar um grupo a atingir uma meta? 

Um grupo de adolescentes deseja organizar um conjunto de música pop – 

esta é sua meta. A liderança eficaz – de um professor, de um membro de 

grupo, de um maestro é aquela que: 

 Com influência interpessoal, 

 Nessa situação (numa escola), 

 Por meio da comunicação, 

 Consegue atingir a meta: “levar os estudantes (liderados) à organização 

de um conjunto musical”. 

Você verificou que, ao pensar em liderança, alguns pontos devem ser 

observados, por exemplo: 

1. O subordinado. Não existem dois indivíduos ou dois grupos iguais. As 

diferenças existentes entre eles e os efeitos que tais diferenças exercem 

sobre os métodos utilizados para orientá-los precisam ser entendidos. 

2. O grupo. O caráter de um grupo exerce influência sobre seu método de 

dirigi-lo. As características que determinam as diferenças entre um 
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grupo e outro lhe darão a chave para a escolha de determinado 

método.  

3. A situação da liderança. A vida de um grupo tem altos e baixos, 

situações em que a atividade e a pressão podem aumentar ou diminuir. 

Será explicado até que ponto o método de liderança deve mudar, de 

acordo com a situação. 

4. Sua própria personalidade. Você mesmo, a espécie de pessoa que você 

é, frequentemente é o fator de maior importância em seu método. 

Você poderá chegar a uma conclusão apenas através de seu próprio 

comportamento, projetado na situação. 

Resumindo: 

LI Influência interpessoal 

DE Situação 

RAN Processo de comunicação 

ÇA Meta a ser atingida 

Interessante não é aluno? Mas como se pode saber se um líder é eficaz? 

A eficácia de um líder é avaliada pela realização dos objetivos (metas) do 

grupo. 

- Puxa, ele conseguiu convencer os operários a trabalharem com mais 

entusiasmo. 

A eficácia de um líder também poderá ser avaliada de acordo com o grau de 

influência que exerce sobre seus seguidores para a consecução dos objetivos 

do grupo. 
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- Com o Sílvio, eu topo qualquer parada. Sou capaz de ir a pé até Atibaia, no 

sítio dele.  

Por outro lado, quais seriam as principais qualidades de um líder considerado 

eficaz? 

a. Ele deve saber como ler a situação (sensibilidade situacional); 

b. Deve ter a habilidade de mudar uma situação, se necessário, ou de 

reformulá-la (habilidade de gestão situacional); 

c. Deve ter flexibilidade de estilo, isto é, capacidade de mudar o estilo de 

liderança conforme as circunstâncias. 

 

 

 
Figura 07 
Fonte: autoria própria. 

Quando o líder é capaz de perceber a situação, entender seus seguidores 

compreendê-los, diz-se que tem sensitividade perceptível, ou ainda, 

situacional ou social. 

- Puxa, como ele entende a gente. Parece que “lê em nossos olhos”! 

- Ainda outro dia, ele foi capaz de sentir que a classe estava tensa com a prova 

de matemática e por isso conversou muito com a gente. 

- Ele sabe distinguir o que é importante para nosso grupo. 

Quando o líder for capaz de ler a realidade do grupo... 

 

LIDER EFICAZ 

Sensibilidade situacional 

Flexibilidade de estilo 

Gestão situacional 
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- Puxa, parece que ele lê o que acontece com a gente! 

...quando for capaz de entender a situação, os seguidores, ou de 

compreender as barreiras de comunicação, de descobrir as metas desejadas, 

ele estabelecerá o que se chama mapa psicológico do grupo. Ou seja, o 

objetivo do grupo, de um departamento, de uma organização. 

2.3 Liderança Organizacional 

Bem estudante, já vimos até agora, o papel do líder, a sua influência e 

eficácia, agora vamos nos remeter para o ambiente  organizacional onde a  

liderança é um dos aspectos mais importantes na organização, os 

administradores são vistos como as pessoas que planejam e organizam a 

empresa, onde um dos principais focos é cuidar das pessoas, pois são elas que 

trazem o resultado para a empresa. Hoje, as organizações têm se preocupado 

muito com a natureza da liderança, segundo Davis (2004) muitas pesquisas já 

foram realizadas com o objetivo de identificar os traços que diferenciavam os 

líderes dos não líderes, ou então entre os líderes bem sucedidos e mal 

sucedidos. 

Podemos dizer que a liderança é um processo de encorajar e ajudar os outros 

a trabalharem felizes na direção dos objetivos da empresa. Para Davis (2004) 

é um fator humano que ajuda um grupo a identificar para onde ele está indo e 

assim motivá-los em direção aos objetivos organizacionais. 

Para Maximiniano (2002), a liderança é a capacidade pessoal de unir e 

influenciar pessoas para a realização de objetivos, sendo muito importante na 

administração de projetos e conquistas de metas. 

As organizações, por sua vez, esperam que os líderes devam demonstrar 

competência frente às equipes de trabalho, e para isto, segundo Limongi 

(2002), o líder precisa ter atitudes, tais como: 
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 Ter visão clara dos objetivos e saber transmiti-la; 

 Preparar as pessoas para situações adversas, capacitando-as para tanto 

e criando o suporte da equipe para cada um de seus integrantes; 

 Manter as pessoas focadas no essencial; 

 Estimular as pessoas a usarem seus pontos fortes e  desenvolvê-los; 

 Conquistar aliados  nas situações difíceis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 
Fonte:http://4.bp.blogspot.com/_yfWHa7oXt4U/SvhOrfBEs2I/AAAAAAAABnw/sBm6

dk52Qe0/s400/duvida.jpg 

Agora vamos imaginar uma orquestra sem maestro, somente os músicos e os 

instrumentos, quem daria os comandos? Nas empresas não seria diferente, 

sem liderança a organização seria somente confusão de pessoas e máquinas. 

A liderança é um processo social no qual se estabelecem relações de 

influência entre as pessoas com o objetivo de desenvolvê-las e direcioná-las 

cada vez mais para os objetivos estabelecidos pelas organizações. 

http://4.bp.blogspot.com/_yfWHa7oXt4U/SvhOrfBEs2I/AAAAAAAABnw/sBm6dk52Qe0/s400/duvida.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_yfWHa7oXt4U/SvhOrfBEs2I/AAAAAAAABnw/sBm6dk52Qe0/s400/duvida.jpg
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Mas, para o líder ter sucesso ele precisar ter certas habilidades, ou seja, ele 

precisa ser hábil, ter capacidade, agilidade e saber trabalhar com pessoas, de 

acordo com Davis (2004), existem três tipos de habilidades que os líderes 

utilizam, conforme descrito abaixo: 

 Habilidade técnica é o domínio de qualquer tipo de processo ou técnica. 

São as habilidades desenvolvidas pelos engenheiros, operadores de 

processadores de texto, ferramenteiros, médicos e demais 

profissionais. A habilidade é o que diferencia o desempenho de uma 

pessoa no cargo que ocupa. 

 Habilidade humana, o próprio nome já diz, é a habilidade de trabalhar 

efetivamente com pessoas e desenvolver equipes de trabalho. Nenhum 

líder, em qualquer nível organizacional pode escapar dos requisitos de 

habilidades eficazes. São os líderes que têm facilidade de interação com 

os outros, sabem ouvir e tem foco direto para com as pessoas. 

 Habilidade conceitual é a habilidade de pensar em termos de modelos, 

estruturas e amplas interligações, a longo prazo, é uma habilidade 

encontrada em pessoas que ocupam cargos mais elevados, são as 

pessoas que lidam com idéias, enquanto que as habilidades humanas 

dizem respeito às pessoas, e a habilidade técnica envolve coisas. 

As organizações têm um papel fundamental na identificação dessas 

habilidades nos seus funcionários. Vejamos agora como é o processo de um 

funcionário rumo à liderança. 

 

 

 

 

 
 

Saiba mais sobre 
como desenvolver 
as habilidades de 

um líder 
 

Acesse: 
http://www.youtub
e.com/watch?v=nT

6FUPeXPG4 
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Figura 9 - Processo do caminho para a liderança. 
Fonte: Davis (2004) 

Querido aluno, observe na figura acima, como o comportamento de um líder 

é importante para se chegar aos objetivos organizacionais, onde no final todos 

lucram, líder, liderados e a organização como um todo. Isto mostra o 

engajamento de todos que fazem parte da organização. 

Mas para isto, é preciso que os líderes saibam como lidar com a posição 

alcançada, de nada adianta ter tantas habilidades se o líder não vai saber 

como lidar com o poder que lhe foi dado. Davis (2004) faz uma relação entre o 

poder e a política que um líder deve ter, vejamos claramente agora a 

diferença, o poder é a habilidade que o líder deve ter para influenciar as 

outras pessoas e os acontecimentos. Vejam bem, não vamos confundir com 

autoridade, porque a autoridade é dada pela organização e o poder é 

conseguido pelos líderes mediante suas personalidades, suas atividades e as 

situações que os mesmos operam, enquanto a política está relacionada com 

as formas pelas quais os líderes ganham e usam o poder; a política é o 

equilíbrio do poder. 

 
 

Saiba mais sobre 
liderança 

engajadora nas 
organizações. 

 
Acesse: 

http://www.youtub
e.com/watch?v=JyZ

Y_d-ztnE 
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Você observou a diferença entre o poder e a política, mencionados acima. 

Agora, vamos conhecer os tipos de poder. Segundo Davis, (2004) existem 

quatro tipos de poder organizacional, são eles: 

 PODER PESSOAL – Quando você vê aquele líder carismático, 

influenciador, que desenvolve as pessoas tornando-as seus seguidores, 

possui uma força que atrai as pessoas, conquistando-as e envolvendo-

as cada vez mais com os objetivos organizacionais.  

 PODER LEGÍTIMO – Quando vemos nas organizações líderes que se 

utilizam do cargo para impor sua posição, que vem da autoridade 

superior. Este poder dá ao líder força para controlar os recursos 

recompensando e punindo outras pessoas. As pessoas aceitam porque 

acreditam que este tipo de poder seja necessário para manter a ordem. 

 PODER DO ESPECIALISTA – Este tipo de poder depende da educação, 

do treinamento e da experiência, é o poder conhecido como a 

autoridade pelo conhecimento, vem do aprendizado especializado. Ou 

seja, quem tem este poder tem um conhecimento específico, imagine 

um engenheiro civil que tem conhecimento específico na construção de 

um edifício. 

 PODER POLÍTICO – Neste tipo de poder a pessoa se desenvolve em 

todas as organizações, é quando o líder tem o apoio do grupo, ele sabe 

trabalhar com pessoas e sistemas sociais, para ganhar a aliança e apoio 

das pessoas. 

Viu aluno, como são interessantes os tipos de poder? Na prática esses 

poderes se interligam, mas é preciso que o líder saiba exatamente que poder 

ele vai usar, como e quando utilizar. 

Dando continuidade ao comportamento dos líderes, vejamos abaixo algumas 

teorias da liderança. 
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2.4 Teorias da Liderança 

Existem diversas teorias sobre a liderança, segundo Limongi (2002), cada 

teoria representa as tendências contemporâneas mais utilizadas nos modelos 

gerenciais e políticas de gestão de pessoas nas empresas. Vamos começar 

falando sobre a teoria dos traços, teoria da administração dos sentidos 

(Liderança carismática, transformacional e transacional) e, em seguida, da 

teoria dos estilos de liderança. 

2.5 Teoria dos Traços 

A teoria dos traços acredita que os líderes possuem traços de personalidade 

que os auxiliam em seu papel. De acordo com esta teoria, o indivíduo já nasce 

líder, vejamos abaixo três tipos de traço citado por Bryman (1992) apud 

Limongi, 2002. São eles: 

 Fatores físicos: O líder é identificado pelas características físicas, como 

altura, peso, aparência física e idade. Não se pode dizer que esses 

aspectos não sejam importantes. Uma pessoa cuja voz é alta e 

empostada consegue chamar muito mais facilmente a atenção dentro 

do grupo do que alguém com uma voz baixa e suave. Você pode 

perguntar, mas todas as pessoas que têm “vozeirões” são líderes? Da 

mesma forma, dentro de um grupo de adolescentes é muito mais fácil 

aceitar um líder jovem, com aparência de vitalidade, do que um idoso, 

com larga experiência e vivência. 

 Habilidades: O líder é identificado, pela inteligência, fluência verbal, 

escolaridade e conhecimento. Essas são tidas como características 

facilitadoras da liderança. Em princípio, quando alguém tem habilidade 

de se comunicar ou informar, há maior possibilidade de que atraia a 

atenção. Mas isso não é tudo. 

 Aspectos da personalidade: É o jeito da pessoa ser, a moderação, 

extroversão, dominância, autoconfiança, controle emocional, a 

sensibilidade. Essas são características mais atuantes na aceitação ou 
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não de um líder. Mas nem sempre uma pessoa sensível que consegue 

manter um bom relacionamento com as demais assume a liderança. 

Vocês podem observar como é interessante o estilo de liderança pelos traços, 

embora tenha feito muito sucesso entre 1920 e 1950, mediante grandes 

pesquisas desenvolvidas pelos testes psicológicos (Limongi, 2002), embora se 

fale, hoje, em teorias mais consistentes, que falam da influência da cultura e 

pelo próprio desenvolvimento humano. 

Foi bom conhecer a teoria dos traços? Mas não paramos por ai, vamos agora 

conhecer um pouco sobre a teoria dos tipos de liderança. 

2.6 Teoria dos Estilos de Liderança 

Antes de começar a falar sobre os tipos de liderança gostaria que vocês 

observassem a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-
ooWezaLs1T8/TfYjsRh8B2I/AAAAAAAAAEk/wZrwVs1csdw/s1600/chefe-lider%255B1%255D.jpg 
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É interessante não é? Analisando a postura dos lideres acima, dá para 

imaginar o tipo de líder que cada um é, tudo bem! Vamos agora para 

definição dos tipos de liderança, de acordo com Davis (2004), a forma pela 

qual um líder usa o poder também estabelece um tipo de estilo, sendo 

autocrático, democrático (participativo) ou liberal (rédeas livres). A figura 

abaixo mostra as diferentes ênfases do uso do poder de cada tipo de 

liderança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Diferentes ênfases do poder nos tipos de liderança 
Fonte: Davis (2004) 

Começaremos, agora, falando sobre os líderes autocráticos, são os líderes que 

centralizam o poder e tomada de decisão em si mesmo. São eles que 

estruturam totalmente a situação de trabalho para os seus subordinados, dos 

quais espera que façam aquilo que eles lhes disse para fazer. É interessante 

este tipo de líder porque ele assume toda autoridade e toda responsabilidade, 

ele baseia-se em suas ameaças e punições, ele também tem seus pontos 

positivos. Ele, geralmente, fica satisfeito como líder, favorecendo decisões 

rápidas; utiliza favoravelmente os subordinados menos competentes. A maior 

desvantagem é que a maioria dos subordinados não gosta desse estilo, 
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especialmente, se for usado de maneira extrema a ponto de criar medo e 

frustração para os empregados.  

Vejamos agora, como são os líderes democráticos. Primeira coisa desse tipo 

de líder, eles descentralizam a autoridade, todas as decisões são 

participativas, os subordinados participam das decisões sendo informados 

sobre as condições que afetam seu trabalho e encorajados a expressarem 

suas ideias, bem como a darem sugestões. 

Agora vamos falar sobre o tipo de líder liberal, pelo próprio nome já dá para 

imaginar como é este líder não é? Podemos chamar também de rédeas soltas, 

pois eles evitam o poder e a responsabilidade, então quem é que manda? São 

os membros dos grupos que treinam a si mesmos e promovem suas próprias 

motivações. O líder tem apenas um papel secundário, a contribuição do líder 

é ignorada, onde o líder pode deixar as escolhas inteiramente por conta do 

grupo. 

E aí aluno, o que achou dos três tipos de lideres que acabamos de falar? 

Interessante não é? Existem outras teorias sobre outros estilos de liderança 

organizacional, que também fundamentam a atuação dos lideres e seus 

resultados dentro da organização. 

Viu como foi bom aprender sobre liderança, você já consegue identificar na 

prática algum estilo de líder, de alguém que você conhece? Há tudo bem! 

Agora vamos caminhar para a 3ª competência!  

Vamos nessa, sem perder o foco! 

 

  

 
 

Caro aluno, amplie 
seus 

conhecimentos! 
Acesse o link abaixo 
e leia o artigo sobre 
os diversos tipos de 

liderança. 
 

http://www.ar
tigos.com/artigos/s
ociais/administraca
o/os-diversos-tipos-

de-lideranca-
12047/artigo/ 
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3. COMPETÊNCIA 03 | A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NO 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

Caro aluno, chegamos a nossa terceira competência, como você está? O que 

achou do conhecimento adquirido até agora? Está entusiasmado? Está 

querendo aprender mais? Viu como somos importantes para as organizações? 

Como é importante conhecer e se envolver com os objetivos, com a visão, 

valores e princípios da organização, e o papel do líder. Lembra do que vimos 

na segunda competência? Será que você já está se preparando para, no 

futuro, ser líder de alguma empresa? Que coisa boa! Será que isto é um sinal 

de que você está MOTIVADO! 

Será? Vamos nessa! Aprender justamente sobre a MOTIVAÇÃO. 

Muito se tem discutido sobre as vantagens da participação mais efetiva dos 

empregados na organização. No início da nossa disciplina, vimos como é de 

fundamental importância que o funcionário se integre com a organização, e o 

quanto as partes envolvidas podem lucrar com esta parceria – empregado x 

patrão. Isto é muito importante, pois assim o funcionário passa a ser mais 

participativo com a organização e seus benefícios, como: crescimento da 

motivação e do comprometimento com a organização, aumento da 

produtividade, identificação com os valores da empresa, autorealização. 

3.1 Conhecendo a Motivação 

A motivação é um dos temas mais estudados em gestão de pessoas. Muito se 

fala em motivação, diversas empresas investem em programas motivacionais 

e muitas vezes, depois de algum tempo, volta à estaca zero. 

Imagine você sendo líder de uma determinada empresa e escutar do seu 

superior a célebre frase: “Você tem que motivar seus subordinados” Como 

reagir diante desta indagação? Será que o ser humano é capaz de motivar 

outra pessoa? Será que os líderes conseguem fazer isto? 
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Aluno, você deve estar curioso para saber a resposta, não é? 

Vamos começar conhecendo o que é Motivação. Qual sua importância dentro 

do ambiente organizacional. 

O próprio nome já diz: Motivação é o MOTIVO para sua AÇÃO. É o porquê, é a 

razão pela qual você faz o que faz. 

A palavra motivação provém do latim movere, que significa mover. É o 

processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de 

uma pessoa para o alcance de uma determinada meta (Chiavenato, 2004, 

p.86). Podemos dizer ainda, segundo Luft (1996), que é o ato de motivar; 

exposição de motivos; conjunto de fatores psicológicos de ordem fisiológica, 

intelectual ou afetiva, que agem entre si e determinam a conduta de um 

indivíduo. 

Imagine agora, a importância para as organizações de ter funcionários 

motivados. Mas que aspectos são importantes para que as empresas 

promovam ambientes que despertam a motivação de seus funcionários? 

Veja que a motivação é importante para que algumas atividades aconteçam. 

Lembra quando falamos do papel do líder na organização na 2º competência, 

onde um dos trabalhos do líder é identificar os impulsos e as necessidades dos 

empregados, canalizando o comportamento deles para o desempenho das 

tarefas e metas? 

Vejamos o exemplo: Uma pessoa faminta examina o ambiente para avaliar 

que alimentos (incentivos externos) estão disponíveis para satisfazer sua 

fome, uma vez que o ambiente pode afetar o apetite de uma pessoa em 

função de um tipo particular de alimento. Já um nativo dos mares do sul irá 

preferir peixe assado, enquanto que um vaqueiro do Colorado irá preferir um 

churrasco. 
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Perceba que no exemplo acima, observa-se a influência tanto das diferenças 

individuais como dos aspectos culturais na escolha da ação. Ambas em busca 

de uma satisfação.  

Muito interessante, não é verdade, mas vamos adiante, pois estamos apenas 

começando. Como falamos de impulso, que nos leva em busca de algo, agora 

podemos falar da motivação para realização de algo. Como assim, você deve 

estar se perguntando, não é verdade? Vamos ver na figura abaixo alguns 

impulsos motivacionais. 

REALIZAÇÃO 
Impulso para superar desafios, avançar e 

crescer 

AFILIAÇÃO 
Impulso para relacionar-se eficazmente com 

pessoas 

COMPETÊNCIA 
Impulso para realizar trabalho de alta 

qualidade 

PODER Impulso para influenciar pessoas e situações 
Figura 12 – Impulsos motivacionais 
Fonte: O Autor (2012) 

Vamos conhecer agora cada um desses impulsos, começando pela motivação 

para a realização. Segundo Davis (2004), é uma força que algumas pessoas 

têm para vencer desafios e obstáculos na busca de seus objetivos. Uma 

pessoa com esse tipo de impulso deseja desenvolver-se, crescer e progredir 

na escalada do sucesso. A realização é importante em si mesma, 

independente das recompensas que possam acompanhá-la. 

Existe certo número de características que define um funcionário de uma 

organização que está orientado para a realização. Percebemos isso 

claramente, sabe por quê? Eles trabalham com mais entusiasmo, quando 

percebem que irão ter um crédito pessoal por seus esforços, quando existe 

apenas um risco moderado de fracasso e quando recebem um retorno 

específico pelo desempenho passado. 

 
 

Saiba mais sobre 
Motivação – Veja a 

entrevista com 
Ricardo Beck 

Cougo. 
 

Acesse: 
http://www.youtub
e.com/watch?v=0y

DkcY0FhOg 
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A motivação por afiliação estimula as pessoas a trabalharem melhor, por 

exemplo, quando elas são elogiadas por atitudes favoráveis à cooperação, 

essas pessoas tendem a escolher amigos para estar em sua volta e desejam 

liberdade no ambiente de trabalho para desenvolverem estes 

relacionamentos. 

Já quando os funcionários estão impulsionados a realizarem um trabalho de 

alta qualidade, procurando cada vez mais o domínio do trabalho, o 

desenvolvimento das atividades de resolução de problemas e se esforçam 

para serem, cada vez mais, inovadores, chamamos de motivação por 

competência. (Davis, 2004). 

Por fim, vamos conhecer a motivação para o poder, onde o impulso é voltado 

para influenciar as pessoas e situações, esses funcionários motivados pelo 

poder querem criar um impacto em suas organizações e assumem riscos ao 

fazê-lo.  Em outras palavras essas pessoas procuram o poder através de meios 

legítimos e ascendem a posições de liderança através de sucesso no 

desempenho, sendo aceitas pelos outros. 

3.2 Necessidades Humanas 

Imagine um funcionário de uma determinada empresa que está com 

dificuldade em uma máquina, pois a mesma funciona mal, imediatamente, 

este funcionário reconhece que a máquina necessita de reparos, pode ser que 

ela esteja precisando de óleo, ou alguma peça pode estar danificada. Primeiro 

ele tenta solucionar o problema, depois ele pede ajuda para o supervisor, 

depois o supervisor pede ajuda ao mecânico de manutenção ou a um 

engenheiro e assim por diante, até que o problema seja encontrado, 

solucionado e a máquina volte a funcionar bem. 

Veja que todos procuraram solucionar o problema da máquina, correto? 

 
 

Caro aluno, amplie 
seus 

conhecimentos! 
Acesse o link abaixo 
e leia o artigo sobre 

a Motivação de 
pessoas na 

organização. 
 

http://artigos.netsa
ber.com.br/resumo
_artigo_35137/artig
o_sobre_motiva%C
3%87%C3%83o_e_l
ideran%C3%87a:__
motiva%C3%87%C3
%83o_de_pessoas_
na_organiza%C3%8

7%C3%83o. 
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Porém, seria uma perda de tempo apertar porcas ou colocar óleo nas 

engrenagens ao acaso, na esperança de solucionar o problema, pois este tipo 

de ação poderia agravar o mau funcionamento da máquina. Se o operador da 

máquina, comunicando-se com o seu supervisor de forma inadequada ou de 

forma a demonstrar insubordinação, o supervisor poderia repreendê-lo sem 

analisar a situação e isto é tão ruim quanto querer consertar uma máquina 

por acaso. 

Diante deste problema, observamos que tanto a máquina quanto o operador 

apresentam alguma dificuldade no seu comportamento, que pode estar 

relacionada a uma determinada causa e esta pode estar relacionada a certas 

necessidades. Para melhorar o operador ele precisa ser tratado com mais 

atenção profissional da mesma forma que ocorre com a máquina. 

Caro aluno, acredite que se nós tratarmos ou cuidarmos da manutenção das 

pessoas tão bem como as máquinas, teremos trabalhadores felizes, 

produtivos e satisfeitos. Tudo isso por que estaremos olhando para suas 

necessidades. 

3.3 Tipos de Necessidades 

Legal o exemplo que acabamos de ler não foi? Agora, vamos classificar as 

necessidades em dois níveis segundo Davis (2004), as necessidades primárias 

e as necessidades secundárias. 

Vamos diferenciar para ficar melhor nossa compreensão: as necessidades 

básicas ou primárias são aquelas que incluem os alimentos, água, sexo, 

repouso, ar e uma temperatura razoavelmente agradável. São as 

necessidades importantes para sobrevivência humana. São ditas como 

universais entre as pessoas, mas variam de intensidade de pessoa para 

pessoa. Exemplo: uma pessoa pode sentir necessidade de comer mais do que 

outra, uma criança necessita dormir mais do que um adulto. Já as 

necessidades secundárias são as necessidades da mente, do espírito, elas vão 
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se desenvolvendo a partir do momento que as pessoas amadurecem, como 

por exemplo, o desenvolvimento da autoconfiança de uma pessoa, a 

autoestima.  

Já que estamos falando de necessidades, vamos conhecer agora cinco níveis 

de necessidades estabelecidos por Maslow. 

3.4 A Hierarquia de Necessidades de Maslow 

Você já ouviu falar antes da hierarquia das necessidades de Maslow, então 

vamos conhecê-las agora. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Pirâmide de Maslow 
Fonte: http://www http://karlaopalestra.com.br/?p=1831 

De acordo com Davis (2004), essas necessidades estão divididas em dois 

níveis, um nível mais baixo e outro considerado um nível mais alto. No nível 

mais baixo, estão as necessidades que envolvem a sobrevivência básica, no 

trabalho raramente dominam, uma vez que já se encontram razoavelmente 

bem satisfeitas. Imagine uma pessoa que precisa trabalhar para satisfazer 

suas necessidades fisiológicas, não irá demorar muito para que essas 
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necessidades estejam dentro de algum grau de satisfação, irão querer 

satisfazer outras necessidades. 

É muito interessante quando analisamos as nossas necessidades, na 

proporção que realizamos uma necessidade, outra em seguida surgirá. Outra 

necessidade que também é considerada como básica é a do bem-estar e 

segurança, tendo satisfeitas as nossas necessidades básicas, em seguida 

queremos garantir que estas necessidades  serão satisfeitas amanhã e assim 

por diante. 

Aluno, está achando interessante? Então vamos ver agora outro nível que, 

segundo Maslow, é caracterizado como o nível mais alto, são as necessidades 

sociais, autoestima e auto realização. As necessidades sociais dizem  respeito 

ao amor, participação e envolvimento social, acompanhadas das necessidades 

de autoestima e o reconhecimento do valor pessoal, é quando os funcionários 

tem necessidades de sentir que têm valor e acreditarem que os outros 

pensam que eles valem alguma coisa, por fim, temos as necessidades da auto 

realização, que engloba tudo aquilo que a pessoa é capaz, servindo-se das 

próprias habilidades com plenitude e ampliando talentos ao máximo possível. 

O interessante é que mesmo depois de se ter atingido o quinto nível – da auto 

realização, ainda há lugar para um maior progresso, as pessoas querem 

sempre mais. 

Legal o modelo da hierarquia de Maslow, onde as pessoas têm necessidades 

que desejam satisfazer e aquelas que já foram atendidas não têm mais a força 

motivacional das necessidades satisfeitas. Na prática, é quando os 

empregados estão mais entusiasmados, motivados por aquilo que eles estão 

buscando do que por aquilo que eles já têm. 

Vale a pena salientar que a hierarquia das necessidades de Maslow teve um 

forte impacto na administração contemporânea e oferece algumas ideias que 
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são úteis para ajudar os administradores a pensarem a respeito da motivação 

dos seus empregados.  

Agora que já conhecemos a hierarquia de Maslow, vamos conhecer outras 

teorias. Daremos continuidade agora falando sobre dois modelos que serão 

discutidos a seguir. 

3.5 O Modelo dos Dois Fatores de Herzberg 

Herzberg compreendeu este possível equívoco, afirmando que a satisfação de 

necessidades básicas não é fonte de motivação, mas de movimento. 

Passou-se a conceber a motivação apenas como fruto da satisfação de 

necessidades complexas, como estima e auto realização. Propôs, para a 

motivação no trabalho, o enriquecimento de cargos, como forma de satisfazer 

estas necessidades complexas. 

Observe no quadro 2, a relação entre cada corrente com a necessidade que 

atinge. Assim, é possível distinguir as correntes que realmente geram 

motivação, ou seja, que contemplam a satisfação das necessidades de estima 

e/ou auto realização, daquelas que apenas servem para prevenir a 

insatisfação. Frederick Herzberg (psicólogo, consultor e professor 

universitário) lecionou na Antioch College, e, como base de sua teoria, afirma 

que o comportamento humano no trabalho é orientado por dois grupos de 

fatores, os Higiênicos e os Motivacionais conforme quadro: 

FATORES QUE PREVINEM A 
INSATISFAÇÃO 

FATORES QUE GERAM SATISFAÇÃO 
“MOTIVADORES” 

Salário Realização 

Condições de Trabalho Reconhecimento 
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Relação com Pares, com Supervisor e 
com subordinados; 

Responsabilidade 

Segurança Progresso 

Política e Administração da 
Companhia 

Desenvolvimento 

Figura 14 – Fatores Higiênicos e Motivadores, Segundo Herzberg 
Fonte: HERING,1996 [7] 

Vamos entender melhor a diferença entre os dois fatores de Herzberg. 

- Fatores Higiênicos (extrínsecos) são aqueles definidos pelo contexto que 

envolve o empregado e que fogem ao seu controle. São exemplos deles: 

 Salários e Benefícios 

 Tipo de Chefia 

 Políticas e Diretrizes Organizacionais 

O pensamento anterior considerava o trabalho como algo desagradável, 

demandando estímulos materiais (positivos) para a sua realização ou, por 

outro lado, punições (negativos) pela não realização. 

Diante disto, vemos que quando os fatores higiênicos são ótimos, apenas 

evitam a insatisfação, não elevando a satisfação ou, se a elevam, não a 

mantém continuamente. Por outro lado, quando são péssimos, provocam a 

insatisfação. Devido a isso, são caracterizados como Fatores 

Insatisfacientes.[7] 

- Fatores Motivacionais (intrínsecos) são aqueles relacionados ao cargo e à 

natureza da tarefa desempenhada, sendo, portanto, controlável pelo 

indivíduo e que devem levar ao reconhecimento e à valorização profissional, 

culminando com a auto realização. Estes fatores (profundos e estáveis), 

quando ótimos, levam à satisfação, mas quando precários, bloqueiam a 

satisfação. 
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  Competência 03 

A análise de Herzberg propõe o enriquecimento de tarefas como elemento 

para se alcançar a satisfação no cargo. Este enriquecimento pode ser tanto 

vertical (aumento do grau de dificuldade do trabalho) ou lateral 

(diversificação de atribuições). 

Para Herzberg, a única forma de fazer com que o indivíduo sinta vontade 

própria de realizar a tarefa seria proporcionando-lhe satisfação no trabalho.  

Em outras palavras, a motivação aconteceria apenas através dos fatores 

motivadores. O caminho apontado por Herzberg para a motivação é o 

enriquecimento da tarefa. Ou seja, o funcionário tem condições de produzir 

mais, ampliando assim suas responsabilidades e desafios no ambiente de 

trabalho. 

Caro aluno, como estamos falando de MOTIVAÇÃO não poderíamos deixar de 

falar sobre a teoria da expectativa ou expectância. Esta teoria foi desenvolvida 

por Vroom (1964), o interessante nesta teoria é que ela tenta explicar os 

determinantes das atitudes e dos comportamentos no ambiente de trabalho. 

O autor destaca três conceitos principais que são os de valência, 

instrumentalidade e expectativa. Vejamos a descrição abaixo, segundo 

CHAMON (2007): 

 O conceito de valência tem base na suposição de que a qualquer 

momento uma pessoa prefere certos resultados a outros, é o quanto 

uma pessoa deseja uma recompensa. Os resultados podem ser 

positivos ou negativos. Positivo quando o funcionário deseja alcançar o 

resultado e negativo quando a pessoa prefere não alcançá-lo. 

 Instrumentalidade é a relação entre executar uma ação e experimentar 

um resultado. É o quanto os funcionários acreditam que o seu 

desempenho resultará em recompensas. 

 Expectativa são as convicções relativas ao vínculo entre fazer um 

esforço (uma atividade) e realmente desempenhar bem. 
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  Competência 03 

Diante dos conceitos mencionados acima, podemos compreender como se dá 

a motivação no trabalho, no ambiente organizacional, onde as pessoas são 

responsáveis pelo resultado, e esse resultado logo é compartilhado por todos, 

isto é, o objetivo alcançado, é a meta atingida, porém, essas metas e objetivos 

quando alcançados logo são substituídos por outros e assim sucessivamente. 

O profissional de toda organização precisa cada vez mais está inserido no 

negócio e objetivos organizacionais, isto começa quando o colaborador chega 

na empresa e se depara com  as crenças e valores organizacionais, que para 

alcançar o objetivo da empresa, o funcionário passa pelo processo de 

adaptação à cultura, vestindo a camisa da empresa, sendo influenciado pela 

liderança, e suprindo suas necessidades, tendo MOTIVO e AÇÃO (motivação) 

para permanecer na organização, pois pessoas altamente motivadas são 

constantemente energizadas pela imensa vontade que possuem de conquistar 

aquilo que desejam. Elas sabem onde querem chegar, não andam pela vida 

sem rumo esperando que uma oportunidade qualquer bata à porta. Elas vão 

para o trabalho, motivadas com suas próprias metas e envolvidas com os 

objetivos organizacionais. 

Caro aluno, terminamos aqui a nossa disciplina, o conhecimento é algo que 

ninguém tira do homem, ao longo do curso muitas disciplinas ainda virão, 

muitas teorias vocês ainda vão ver, mas tudo servirá como base para 

construção do profissional que você está sendo preparado para o mercado de 

trabalho, para as ORGANIZAÇÕES! 

Forte abraço! 

Professor: Amaro Ferreira 

 

  



  
 
 
 
 
 

 
 

49 
Liderança e Motivação 

REFERÊNCIAS 

CHAMON, Edna Maria Querido de Oliveira. Gestão e comportamento 

humano nas organizações. Rio de janeiro: Brasport, 2007. 

______________. Figura 1 – Comparando as culturas. Gestão e 

comportamento humano nas organizações. Rio de janeiro: Brasport, 2007. 

SHEIN, Edgar H. Cultura Organizacional e Liderança. São Paulo: Atlas, 2009. 

______________. Figura 2 – Níveis de cultura organizacional. Cultura 

Organizacional e Liderança. São Paulo: Atlas, 2009. 

BOHLANDER, George; SNELL, Scott. Administração de Recursos Humanos. São 

Paulo; Cengage Learning, 2009. 

BISPO, Patricia. Dicas para se adaptar à cultura da empresa. Disponível em: 

http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Dicas/7460/10-dicas-para-se-

adaptar-a-cultura-da-empresa.html. Acesso em: 26 Nov 2012.. 

http://www.google.com.br/search?num= figura processo de integração 

DAVIS, Keith. Comportamento humano no trabalho. São Paulo: Pioneira 

Thompson Learning, 2004. 

_______________. Figura 9 – Processo do caminho da liderança. 

Comportamento humano no trabalho. São Paulo: Pioneira Thompson 

Learning, 2004. 

_______________. Figura 11 - Diferentes ênfases do poder nos tipos de 

liderança. Comportamento humano no trabalho. São Paulo: Pioneira 

Thompson Learning, 2004. 

LIMONGI, Ana Cristina, et al. As pessoas na organização. São Paulo. 2002. 

http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Dicas/7460/10-dicas-para-se-adaptar-a-cultura-da-empresa.html
http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Dicas/7460/10-dicas-para-se-adaptar-a-cultura-da-empresa.html
http://www.google.com.br/search?num


 

 

 50 

Técnico em Recursos Humanos 

Referência. Ajuda universitária. Diversos tipos de cultura. Disponível em 

http://www.artigos.com/artigos/sociais/administracao/os-diversos-tipos-de-

lideranca-12047/artigo/. Acesso em: 01 Nov 2012. 

CHAMON, Edna Maria Querido de Oliveira. Gestão e comportamento 

humano nas organizações. Rio de janeiro: Brasport, 2007. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos 

humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsever, 2010. 

DAVIS, Keith. Comportamento humano no trabalho. São Paulo: Pioneira 

Thompson Learning, 2004. 

FERREIRA, Amaro. Figura 12. Impulsos motivacionais. 2012. 

HERING. S. Q. Motivação dos quadros operacionais para a qualidade sob o 

enfoque da liderança situacional. Santa Catarina, 1996. 

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional 

ao estratégico. São Paulo, 2011. 

 

  

http://www.artigos.com/artigos/sociais/administracao/os-diversos-tipos-de-lideranca-12047/artigo/
http://www.artigos.com/artigos/sociais/administracao/os-diversos-tipos-de-lideranca-12047/artigo/


  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


