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RESUMO 

Em face ao mundo globalizado com mudanças rápidas, onde os conhecimentos e habilidades 

já não são facilmente previsíveis o papel da gestão de pessoas tem se tornado um desafio para 

as organizações, e as mesmas se veem obrigadas a se adaptarem e com isso criar mais 

condições para as pessoas liberarem seu potencial criativo. Com isso o papel do líder deixou 

de ser encarado por uma visão fundamentalista e instrumental e passa a reconhecer a 

importância do elemento humano nas organizações, e entender como o líder pode usar as 

teorias de motivação para aumentar os resultados da equipe é um tema que se fez interessante 

diante desse cenário Para entender como em uma agência bancária a motivação pode driblar a 

dispersão dos colaboradores e colaborar para a gestão de resultados do lide foi proposto um 

estudo de caso com objetivo de investigar qual o caminho do líder para motivar os 

colaboradores na entrega dos resultados, entendendo quais os principais recursos que um líder 

possui para motivar sua equipe, entender como a motivação equilibra a entrega de resultados e 

concluindo como a motivação se torna ferramenta chave para a gestão da liderança. Assim foi 

traçado uma linha para entender primeiramente a gestão de pessoas, e seus objetos de estudo 

para depois compreender o papel do líder atual. Nessa esteira foram apresentadas as teorias de 

motivação para enfim concluir dentro de dados levantados por uma pesquisa de campo como 

o papel da liderança atua na motivação dos funcionários de uma agencia bancária. A 

metodologia utilizada foi levantamento bibliográfico e estudo de caso. E para diagnosticar a 

equipe em questão foi aplicado um questionário que serviu de parâmetro para entender a 

motivação da equipe e como eles enxergam a liderança direta da equipe. A hipótese levantada 

sobre “qual caminho a gestão do líder deve seguir para motivar os colaboradores e diminuir a 

dispersão dos mesmos no ambiente de trabalho” mostra por este estudo que a equipe analisada 

está seguindo o caminho dentro das teorias de liderança e motivação para minimizar essas 

questões. Não conseguiu se delimitar um caminho objetivo para solução do problema, visto 

que o tema possui grande subjetividade, e o objeto de pesquisa são pessoas que podem ter 

suas opiniões modificadas de acordo com os contextos diários. 

 

Palavras Chave:  Liderança 1. Motivação 2. Equipe 3.  
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ABSTRACT 

In the face of the globalized world with rapid changes, where knowledge and skills are no 

longer easily predictable, the role of people management has become a challenge for 

organizations, and they have to adapt and people unleash their creative potential. In this way, 

the leader's role is no longer seen by a fundamentalist and instrumental view, and he 

recognizes the importance of the human element in organizations, and understanding how the 

leader can use motivation theories to increase team results is a made interesting in front of this 

scenario To understand how in a banking agency the motivation can dribble the dispersion of 

the collaborators and to collaborate for the management of results of the lide a case study was 

proposed with the objective of investigating the way of the leader to motivate the employees 

in the delivery of the results, understanding the main resources a leader has to motivate his 

team, understanding how motivation balances the delivery of results, and concluding how 

motivation becomes a key tool for leadership management. Thus was drawn a line to 

understand first the management of people, and their objects of study to later understand the 

role of the current leader. In this treadmill were presented the motivation theories to finally 

conclude within data raised by a field research as the role of leadership acts in the motivation 

of the employees of a bank agency. The methodology used was a bibliographical survey and a 

case study. And to diagnose the team in question was applied a questionnaire that served as a 

parameter to understand the motivation of the team and how they see direct leadership of the 

team. The hypothesis raised on "which way the management of the leader must follow to 

motivate the employees and to diminish the dispersion of the same ones in the work 

environment" shows by this study that the analyzed team is following the way within the 

theories of leadership and motivation to minimize these questions. It was not possible to 

delimit an objective way to solve the problem, since the subject has great subjectivity, and the 

object of research are people who can have their opinions modified according to the daily 

contexts. 

 

Key Words: Leadership 1. Motivation 2. Team 3. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

Em face ao mundo globalizado com mudanças rápidas, onde os conhecimentos e 

habilidades já não são facilmente previsíveis o papel da gestão de pessoas tem se tornado um 

desafio para as organizações, e as mesmas se veem obrigadas a se adaptarem e com isso criar 

mais condições para as pessoas liberarem seu potencial criativo. Com isso o papel do líder 

deixou de ser encarado por uma visão fundamentalista e instrumental e passa a reconhecer a 

importância do elemento humano nas organizações, e entender como o líder pode usar as 

teorias de motivação para aumentar os resultados da equipe é um tema que se fez interessante 

diante desse cenário.  

De acordo com Rothmann e Cooper (2009), liderança envolve um processo de 

influência que ocorre quando os indivíduos se dispõem a adotar os objetivos do grupo como 

sendo seus próprios objetivos assim a liderança se concentra na construção de equipes 

equilibradas e voltadas para os objetivos. 

Para entender como em uma agência bancária a motivação pode driblar a dispersão 

dos colaboradores e colaborar para a gestão de resultados do lide foi proposto um estudo de 

caso com objetivo de investigar qual o caminho do líder para motivar os colaboradores na 

entrega dos resultados, entendendo qual os principais recursos que um líder possui para 

motivar sua equipe, entender como a motivação equilibra a entrega de resultados e concluindo 

como a motivação se torna ferramenta chave para a gestão da liderança.  

Para GIL (2001, p.202) a “Motivação é a força que estimula as pessoas a agir.” 

Segundo o autor temos necessidades não satisfeitas, necessidades internas e pessoais, assim a 

motivação não se pode passar de pessoa para pessoa, não se pode inserir motivos para as 

ações dos indivíduos, mas o que se pode fazer é despertar necessidades para que o outro se 

motive a realizar seu trabalho ou objetivo. 

Assim foi traçado uma linha para entender primeiramente a gestão de pessoas, e seus 

objetos de estudo para depois compreender o papel do líder atual. Nessa esteira foram 

apresentadas as teorias de motivação para enfim concluir dentro de dados levantados por uma 

pesquisa de campo como o papel da liderança atua na motivação dos funcionários de uma 

agencia bancária 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 Gestão de Pessoas 

 

 

As práticas de RH no Brasil surgem com a implementação das leis trabalhistas em 

1947 e se estruturam as áreas de pessoas nas empresas. Até o final da década de 70 o RH 

tinha uma abordagem funcionalista e instrumental se ancoravam nas premissas de que os 

interesses das pessoas e das empresas eram os mesmos, e além disso acreditava-se que os 

resultados desejados nas organizações poderia ser suprido pelos setores de forma voluntária e 

não estruturada nas funções de atrair, selecionar e reter, incentivar, treinar, avaliar e 

remunerar, porém os setores se preocupavam mais com suas questões internas o que 

dificultava a gestão de pessoas (VERGARA, 2007).  

No início da década de 80 as pessoas deixaram de ser consideradas como fatores de 

custo, e se inicia uma abordagem estratégica e o fator humano passa a ser visto como recursos 

das organizações. As organizações contemporâneas buscam uma gestão de pessoas focada na 

adaptabilidade e na flexibilidade com elementos essenciais para acompanhar as grandes 

transformações da sociedade (VERGARA, 2007) 

Neste contexto, para um melhor entendimento sobre os sistemas de RH e suas 

respectivas atividades, serão definidas as principais atividades da gestão de pessoas na 

perspectiva de diversos autores. De acordo com Gil (2009, p.24) existe um leque de atividades 

a ser desenvolvida dentro de gestão de pessoas como “recrutamento de pessoal, descrição de 

cargos, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho etc.” 

O primeiro de Sistema de Recursos Humanos proposto por Gil (2009) são os 

processos de Suprimento ou Agregação, com as atividades de Recrutamento e Seleção. 

Assim, entende-se o Recrutamento de acordo com França (2010, p.29) como “Um processo 

de procurar empregados essa procura se faz com base nas requisições de pessoal emitidas 

pelos supervisores e no mercado de trabalho, onde, de um lado competem os empregadores, e, 

de outro, os próprios profissionais”. 

Na visão de Araújo e Garcia (2009, p. 15) recrutamento “é o processo de identificação 

e atração de um grupo de candidatos entre os quais são escolhidos alguns para posteriormente 

serem contratados”. Em outras palavras, abrange o conjunto de práticas e processo usados 

para atrair candidatos para vagas existentes ou potenciais (LACOMBE,2005, p.65). 

A atividade de Seleção, nada mais é que “a escolha do(s) candidato(s) mais 
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adequado(s) para a organização, dentre os candidatos recrutados, por meio de vários 

instrumentos de avaliação e comparação” (FRANÇA, 2010, p.34). Entende-se, ainda, como 

um “processo de escolha de indivíduos com qualificação relevantes para preencher as vagas 

abertas existentes ou planejadas” (BOHLANDER; SNELL, 2010, p. 208). 

O segundo sistema proposto por Gil (2009) é a aplicação, que apresenta a atividade 

análise e descrição de cargo. De acordo com Bohlander e Snell (2010, p.128), “analise de 

cargos é o processo de obtenção de informações sobre cargos, determinando deveres, tarefas 

ou atividades que eles envolvem”. 

Para Fischer (1998, p. 135) analise de cargo “está assentada na ideia de que, ao colocar 

as pessoas no seu trabalho, a empresa está disponibilizando-a por diferentes espaços 

organizacionais”.  

O terceiro sistema proposto por Gil (2009) é a Compensação e Manutenção, que 

apresenta as atividades Salário, Benefícios, Carreira e higiene e Segurança no Trabalho. A 

primeira atividade do sistema de RH Compensação ou Manutenção é o salário que, segundo 

França (2010, p. 65) consiste “basicamente na parte fixa da remuneração, paga em dinheiro e 

de forma regular (geralmente mensal)”. 

Na visão de Araújo e Garcia (2009, p. 46) salário “é a contraprestação em dinheiro, 

recebida periodicamente pelo corpo funcional, em face de um trabalho desenvolvido num 

espaço de tempo previamente definido”. O autor explica que, em resumo, é o dinheiro 

recebido em sua maioria ao final do mês, em relação à prestação de serviço exercida 

anteriormente. 

A segunda atividade do sistema compensação ou manutenção são os benefícios, 

considerados como “valores que compõe a remuneração salarial, geralmente são assistência 

médica, vale transporte, seguro de vida em grupo entre outros” (FRANÇA, 2010, p.65). Os 

benefícios são importantes para as empresas, pois mantém seus funcionários satisfeitos, e 

ainda quando promovido como instrumento de premiação para quem desenvolve um bom 

trabalho, suplementam o plano de cargos e salário (ARAÚJO; GARCIA, 2009). 

A carreira a terceira atividade do sistema compensação ou manutenção que 

“relacionada com os objetivos profissionais do individuo e suas aspirações pessoais. Portanto, 

estes são estabelecidos a partir dos interesses e expectativas individuais” (ARAÚJO; 

GARCIA, 2009, p. 124). Pode ser entendida, ainda, como “uma sequência de atitudes e 

comportamentos, associada com experiências e atividades relacionadas ao trabalho, durante o 

período de vida de uma pessoa” (FRANÇA, 2010, p.236). 
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No entanto, na concepção de Dutra (2011, p.102), as pessoas não devem entender a 

carreira como um caminho a ser seguido de forma rígida, “mas como uma sequencia de 

posições e de trabalho realizados pela pessoa”. Em outras palavras, o autor explica que a 

carreira deve ser compreendida como algo positivo, onde as pessoas devem incorpora-la na 

sua vida de forma prazerosa.  

Higiene e segurança no trabalho se apresenta como a quarta atividade sistema de 

compensação e manutenção que, são as práticas aplicadas contra possíveis agentes agressores 

a saúde dos profissionais, avaliando se há presença de agentes químicos, físicos, biológicos e 

possíveis agravos psicológicos e sociais no ambiente de trabalho (COSTA; COSTA, 2009). 

“É a área que corresponde pela segurança industrial, pela higiene e medicina do trabalho 

relativamente aos empregados da empresa, atuando tanto na área de prevenção quanto na de 

correção” (MARRAS, 2007, p. 199). Neste sentido, é a área que garante o bem-estar do 

funcionário e sua segurança. 

O quarto sistema de RH proposto por Gil (2009) é o desenvolvimento e a capacitação, 

que apresenta as atividades de treinamento e desenvolvimento. Gil (2009, p. 121) explica que 

“treinamento e desenvolvimento vem servindo para ressaltar o papel das pessoas como o 

principal patrimônio das organizações”. 

O Treinamento é o processo sistemático para promover a aquisição de habilidades, 

regras, conceitos e atitudes que busquem promover a melhoria da adequação entre as 

características do empregado e as exigências dos papéis funcionais (FRANÇA, 2010, p.88) 

O Desenvolvimento é o “processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e 

motivações dos empregados a fim de torná-los futuros membros valiosos da organização” 

(FRANÇA, 2010, p.88). Fischer (1998, p. 137-138) determina que o desenvolvimento: 

Em sua especificidade, é responsável por acompanhar os processos de mudanças que 

ocorrem na organização agregando competência coerentes como o novo ambiente e, ao 

mesmo tempo, estimuladoras de novas transformações. Paradoxalmente, mesmo sendo 

considerada a mola propulsora do novo modelo, o processo de desenvolvimento passa ter uma 

função bem menos visível do que a antiga área responsável por treinamento da empresa. 

Por fim o último sistema de RH proposto por Gil (2009) é o Controle ou Monitoração 

que apresenta a atividade avaliação de desempenho, considerada como “práticas 

administrativas são fundamentais em qualquer processo empresarial, pois proporciona o 

feedback do que esta sendo feito”. (LACOMBE, 2005, p.37). Na perspectiva de Araújo e 

Garcia (2009, p. 144) a avaliação de desempenho 
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Engloba todo o processo desde a identificação do desempenho, passando pela 

mensuração, ou seja, medindo tal desempenho ate alcançar projeções ara médio e 

curto prazo, onde o potencial de cada pessoa estará a serviço da organização. 

 

 

Em face do que foi redigido acima, pode se entender que Recrutamento de pessoal é o 

processo de atração de pessoas para uma determinada vaga: selecionar é a ato de escolher um 

profissional que esta apta a trabalhar nas condições estabelecidas pelo âmbito organizacional; 

o treinamento e desenvolvimento é ato de ensinar e orientar um profissional para uma 

determinada tarefa a ser exercida, sendo que o desenvolvimento pode ser exercido ao longo 

prazo como objetivo de aperfeiçoamento do profissional; e Avaliação do desempenho é o 

resultado de verificação do treinamento a partir dos objetivos alcançados. (FRANÇA, 2010). 

Esboçado as etapas da gestão de pessoas entende-se que o departamento de pessoal, 

mais recentemente chamado de RH levará em contas os aspectos mais práticos da área, sendo 

limitados aos recursos disponíveis dentro da empresa e as oportunidade ou ameaças existentes 

em um determinado mercado. Por outro lado, segundo (BERGAMINI 1994), o líder, vai se 

apresentar como a pessoa que dirige e inicia a empresa, sempre pautado por sua visão pessoal, 

o que implica que este individuo leve em conta menos em contas os recursos disponíveis e vai 

ser sempre o agente de mudanças no ambiente ou em determinado mercado. 

 

 

2.2 Motivação 

 

 

A palavra motivação vem do latim motivus, movere, que significa mover, a palavra 

apresenta o processo pelo qual o comportamento humano é incentivado, estimulado ou 

energizado por alguma razão ou motivo (MAXIMINIANO 2008). O desejo de atingir algum 

objetivo é o que motiva o ser humano. As necessidades, desejos e impulsos são forças que dão 

motivos e sentido as motivações (SILVA; RODRIGUES, 2007).  

Para GIL (2009, p.202) a “Motivação é a força que estimula as pessoas a agir.” 

Segundo o autor temos necessidades não satisfeitas, necessidades internas e pessoais, assim a 

motivação não se pode passar de pessoa para pessoa, não se pode inserir motivos para as 

ações dos indivíduos, mas o que se pode fazer é despertar necessidades para que o outro se 

motive a realizar seu trabalho ou objetivo. 

O homem, segundo Chiavenato (2002) é um animal insatisfeito com suas 

necessidades, e ao saciar uma necessidade logo começa a buscar por outra criando um novo 
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objetivo, e esse ciclo se torna constante e infinito, lhe dando sentido e conteúdo. E ainda 

afirma que o homem passa por três tipos de etapas de motivação, cada qual com sua 

complexidade e estágios diferentes e que são superadas ou alcançadas após crescimento e 

amadurecimento do homem. Sendo elas, (CHIAVENATO, 2002):  

a) Necessidades Fisiológicas: são as necessidades mais simples e as mais comuns dos 

animais, o estágio primitivo e primário que vem do instinto de cada homem, como 

comer, dormir, se exercitar e se proteger. Essas necessidades são possíveis de 

serem satisfeitas totalmente, pois na medida em que são realizadas regularmente 

elas deixam de ser objetivos importantes e abrem espaço para outros estágios. 

b) Necessidades psicológicas: são necessidades adquiridas a cada dia e podem mudar 

ou se tornarem mais intensa no dia a dia, por esse motivo são necessidades 

complexas e quase nunca se consegue satisfazê-las por completo, como exemplos 

pode-se citar as necessidades de segurança íntima, de afeição, de autoconfiança e 

de participação.  

c)  Necessidades de auto-realização: essa é de longe a necessidade mais complexa e 

de difícil realização por completo, pois ela depende muito de cada pessoa, e passa 

a ser adquirida de acordo com a cultura e diversidade de conhecimento, pode-se 

dizer que é a necessidade mais elevada e complexa e a cada etapa que se completa 

cresce e se torna mais difícil, pois é a necessidade de cada um de atingir seu 

potencial máximo e de se desenvolver cada dia mais. 

 Maximiniano (2008) de uma maneira mais simplista trata a motivação em fatores 

internos e externos:  

a) Motivos Internos: seu surgimento se dá dentro de cada pessoa, são as aptidões, 

interesses, valores e habilidades pessoais. 

b) Motivos Externos: são fatores ou situações criados pelo ambiente em que a pessoa 

se encontra. Sendo incentivos ou estímulos que satisfaçam as necessidades ou a 

recompensa a ser alcançada. 

A motivação em seu sentido mais comum é vista como o grau de vontade e dedicação 

de uma pessoa na sua tentativa de desempenhar bem uma tarefa (MOTTA, 2004).  

E no contexto coorporativo no qual se refere esse estudo Motta (2004, p. 192) cita que 

“a teoria gerencial, no entanto, trata a motivação como um processo psicológico do indivíduo. 

É um processo que ativa, direciona e faz o indivíduo persistir em um determinado tipo de 

comportamento”.  
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Assim, pode-se dizer que o trabalho em seu papel social é um elemento central na 

identidade de cada um, sendo um dos caminhos para o alcance de metas individuais. Ao 

saírem para trabalhar as pessoas buscam a realização de metas pessoais que lhes são 

importantes e para que estejam motivadas é necessária a percepção de que o ambiente de 

trabalho esteja apto para realização dessas metas (PORTO e TAMAYO, 2006). 

 

 

2.2.1 Teorias da motivação 

 

 

A motivação no trabalho é o empenho apresentado pelo funcionário para realizar com 

competência e presteza as tarefas e também dá significado a persistência em sua execução até 

se chegar ao resultado esperado. Pode-se se dizer que a motivação é composta por três 

elementos: o impulso, a direção e a persistência do comportamento (MOTTA, 2004). 

 

 

Teoria da Hierarquia das Necessidades  

 

 

Segundo Bueno 2002, em 1943, Abraham Harold Maslow propõe o modelo da 

hierarquia das necessidades humanas que parte da premissa que a motivação tem seu fator 

determinante por um impulso genético no sentido de satisfazer necessidades. O pressuposto 

nesse sentido seria os instintos primitivos de fome e sede por exemplo. Se um organismo está 

com sede, ele bebe, se está com fome, ele come e, assim por diante, inversamente, uma vez 

que a necessidade tenha sida satisfeita, ela não mais determina o comportamento (ao menos, 

até que ela apareça novamente).  

Segundo ZANATTA 2012 apud Sampaio (2009) e Santos (2008) as cinco etapas da 

necessidade humana que Maslow diferenciou são:  

 

 
a) Necessidades fisiológicas: São as mais básicas compreendem os impulsos, o 

equilíbrio, a fome, o sono, a sede.  

b) Necessidades de segurança: Aqui não é somente a segurança no lar, na vida 

financeira ou a segurança física da pessoa, compreende também a estabilidade no 

ambiente dela, se sentir segura em relação às possíveis mudanças, entender tudo ao 

seu redor. Estas necessidades só são ativadas após as fisiológicas serem atendidas e 

regularmente saciadas.  

c) Necessidades de amor (sociais): Quando as duas etapas abaixo da pirâmide são 

completadas o ser humano começa a pensar em como ele é no grupo de pessoas ao 
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redor dele, é a necessidade de se sentir parte ou dentro do grupo, e amizade e 

intimidade.  

d) Necessidade de estima: É a necessidade de se sentir valorizado, ser alguém que é 

notado e até admirado pelo grupo e familiares, ser confiante, ter independência e 

status.  

e) Necessidades de auto-realização: A mais elevada na pirâmide é aquela em que o 

ser humano busca seu melhor, de sempre estar se desenvolvendo, de buscar toda sua 

potencialidade. 

 

 

Maslow convencionou que para ocorrer o desenvolvimento pessoal é preciso pelo 

menos que em partes as necessidades inferiores sejam satisfeitas, assim as necessidades 

superiores podem se apresentar como motivadoras (SILVA; RODRIGUES 2007). 

 

 

Teoria ECR (Existência Relacionamento Crescimento) 

 

 

 Na tentativa de corrigir algumas das deficiências da hierarquia das necessidades de 

Maslow, Clayton Alderfer, redefiniu as cinco necessidades hierarquizadas e as agrupou em 

três  ERC’s (Novaes 2007): 

1 Existência (E) – necessidades de bem-estar, fisiológicas e de seguranças 

2 Relacionamento (R) – necessidades sociais e de estima 

3 Crescimento (C) – necessidade de auto-realização, desejo de crescimento e de 

desenvolvimento pessoal. 

 

  

 

Ilustração 1 – Necessidade de Existência, Relacionamento e Crescimento de Alderfer 

Fonte: Novaes (2007) 

 

 

Teoria dos Dois Fatores  

 

 

Para Herzberg motivação está divida entre dois fatores que são os de satisfação no 

trabalho denominados fatores higiênicos que são relacionados com as condições em que o 

trabalho é realizado e o fator motivação no trabalho que são relacionados com a tarefa ou o 

trabalho (SILVA; RODRIGUES, 2007). 

Segundo Chiavenato (2007) a teoria dos dois fatores é definida:  

EXISTÊNCIA RELACIONAMENTO CRESCIMENTO 



18 

 

1 Fatores Higiênicos: são as condições que rodeiam os empregados enquanto trabalha, 

englobando as condições físicas e ambientais de trabalho, salários, os benefícios sociais, as 

políticas da empresa, o clima entre a direção e o empregados. 

2 Fatores Motivadores: são as tarefas relacionadas ao cargo em si, trazendo 

sentimentos de realização, de crescimento e de reconhecimento. 

 

 

2.3 Liderança 

 

 

Muitas definições de liderança nos remetem a uma imagem de pessoas dotadas de 

virtudes respeitáveis, e que foram exemplos de influenciadores de pessoas (MAXIMIANO, 

2006). Os estudos sobre liderança avança significativamente no campo das pesquisas 

organizacionais, dada sua relevância acadêmica e prática nas organizações, e por apresentar-

se em constante evolução (BRANCHER; OLIVEIRA; RONCON, 2012). 

Segundo Merhiet al.(2008) é possível encontrar inúmeros estudos sobre o tema, 

entretanto, não é encontrado um consenso que defina o conceito de liderança. Adriano e 

Godoi (2014) explicam a liderança como um acontecimento organizacional que, mesmo 

sendo objeto de estudo científico há muito tempo, ainda não é um tema consolidado, tendo 

assim diversas visões para sua definição. 

A liderança não pode ser vista apenas como uma habilidade pessoal, que torna 

algumas pessoas mais aptas a influenciar outras. Às vezes acontece o contrário, um grupo 

necessita de um líder e escolhe alguém para desempenhar temporariamente o papel 

(MAXIMIANO, 2006). Na visão de Guedes (2011, p. 5):  

 

 
A liderança é baseada na credibilidade, na confiança que um grupo de pessoas 

deposita em único individuo independente se ele for chefe ou não, pode ser uma 

pessoa comum, mais que inspira confiabilidade e por meio desse sentimento se 

consegue atingir os resultados. 

 

 

Segundo Sant’Annaet al. (2008), os estudos sobre liderança têm frequentemente 

apresentado limitações à sua comprovação e generalização. Os autores explicam que, embora 

seja encontrada ligação entre as várias definições existentes, não é apresentada uma definição 

concreta que fundamente e explique o tema de forma geral. No mesmo contexto Adriano e 

Godoi (2014, p. 25-26) comentam que: 
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Muito embora haja a  liderança tenha sido estudada cientificamente, até o presente 

momento não são facilmente encontrados consensos entre os pesquisadores da área, 

principalmente no que tange aos seus construtos centrais. Ao se lançar o olho sobre a 

literatura científica que trabalha com o tema nota-se que há uma sucessão de teorias 

e abordagens que buscam definir a liderança, sob uma multiplicidade de horizontes 

epistemológicos. 

 

 

De acordo com Rothmann e Cooper (2009), liderança envolve um processo de 

influência que ocorre quando os indivíduos se dispõem a adotar os objetivos do grupo como 

sendo seus próprios objetivos assim a liderança se concentra na construção de equipes 

equilibradas e voltadas para os objetivos. 

Para Lacombe (2005, p.202), “não tem sentido falar sobre liderança se não 

acreditarmos que as pessoas podem fazer a diferença na vida dos outros”. Na perspectiva de 

Robbins (2009, p.154) “liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao 

alcance de objetivos”. Segundo Kinicki e Kreitner (2006, p. 347) “liderança é definida como 

um processo de influência social em que o líder busca a participação voluntária de 

subordinados num esforço de atingir os objetivos organizacionais”. De acordo com Posner e 

Kouzes (2013, p.1), “liderança não é moda, e o desafio da organização sempre está presente, 

nunca vai embora”.  

Outro conceito de liderança segundo Santos et al. (2011, p. 4) “é de que ela representa 

o elo direto entre a organização e os liderados, a qual desenvolve o poder de persuasão sobre 

as pessoas para a tomada de decisões” (SANTOS et al., 2011, p. 4).Nesse sentido, Gibson et 

al. (2006, p. 213) afirmam que: 

 

 
A liderança ocorre quando um membro de um grupo altera a motivação ou a 

competência dos outros membros do mesmo grupo, ou seja, implica em 

envolvimento do uso de influencia e também que todas as relações interpessoais 

possam envolver liderança, outro elemento observado é a importância de ser um 

agente de mudanças, a definição foca o cumprimento de metas. 

 

 

Outra definição encontrada define liderança como o processo de incentivar seus 

colaboradores a contribuírem de forma eficaz para um se chegar a um objetivo comum, com 

também incentivar para que todos se sintam motivados, de forma a cooperarem ao máximo 

(DAVIS; NEWSTROM, 1992). Os autores acreditam que, apesar da liderança ser uma 

capacidade importantíssima da administração, ela não é tudo, porque um administrador de 

sucesso deve levar a serio funções como: planejar e organizar, e diversas outras que existem 
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nesse contexto, mais o líder tem o papel principal de fazer com que seus liderados sejam 

influenciados a buscarem de maneira entusiástica os objetivos definidos. 

Sobre isso Guedes (2011) acredita que nem todas as pessoas que ocupam cargo de 

liderança podem ser chamadas de líderes, apesar de estarem nesta posição, eles não possuem a 

principal característica necessária para a ocupação, que é a capacidade de lidar com as 

pessoas. O bom líder deve ter poder de influência para coordenar, direcionar, motivar e 

incentivar as pessoas no sentido a alcançar os objetivos. 

Na visão de Bryman (2004, p. 257): 

 

 
A maioria das definições de liderança tende a aglutinar-se em torno de alguns 

elementos que podem ser discernido na seguinte definição de um pesquisador, cujo 

trabalho teve profundo impacto num dos estágios do desenvolvimento da teoria. 

 

 

Com o passar dos anos a liderança ganhou destaque no mundo globalizado, atingindo 

todos os domínios de mercado. Com isso não bastava o líder ter somente conhecimento 

específico e sim a necessidade de profissionais com experiências vividas que agregassem em 

si o “poder” de influenciar e convencer seus liderados, com a finalidade de produzirem 

excelentes resultados (SANTOS et al., 2011). Para a autora, a liderança ganhou novas 

funções, que vão muito além de proferir ordens, fiscalizar, cobrar e ameaçar seus liderados, 

além disso, possuir a capacidade de liderança torna- se fundamental, não só adentrar nesse 

novo mercado globalizado, como também se manter dentro dele. 

Bryman (2004) descreve três elementos visualizados na definição de liderança que são 

comuns em várias definições: influência, grupos e metas, primeiramente, a liderança é vista 

como um processo de influência no qual o líder tem o poder de impulsionar os outros a se 

comportar do modo pretendido, em segundo lugar, o processo de influencia é conceituado 

com base em seu surgimento no contexto de um grupo, nesse caso os membros do grupo são 

constantemente tidos como subordinados ao líder, e o líder é responsável por eles e em 

terceiro lugar, o líder influencia o comportamento dos membros grupais na direção das metas 

estabelecidas para o grupo.  

Gil (2009) explica que o processo de liderança é bastante complexo, e seus estudos são 

abalizados em três abordagens, a primeira vê a liderança como uma combinação de traços 

pessoais, a segunda ressalta o comportamento do líder, e a terceira sugere que as condições 

que determinam a eficácia da liderança, variam de acordo com a situação.  
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Os estilos de lideranças adotados nas organizações sociais são fundamentais, pois o 

seu foco não é produzir por produzir, mas conduzir a sociedade para um caminho de 

equidade, de semelhanças, no qual se atenda as necessidades básicas dos seres humanos. O 

líder deve ser completo, deve buscar a eficácia, o planejamento e, sobretudo, o financiamento 

para a manutenção dessas entidades. Assim, afirma-se que deverá ser mais que completo para 

articular interna e externamente sua entidade, pois atua em uma sociedade deficitária por meio 

de parcerias com o governo e com as empresas. (SANTOS et al.,2011, p. 8). 

Guedes (2011) destaca a importância da liderança e, sobre o assunto, afirma que em 

todas as organizações sem exceção existe um líder, e por isso características como o “espírito” 

de liderança, têm sido muito procuradas e valorizadas pelas empresas da atualidade. Posner e 

Kouzes (2013) advogam que quanto mais se pesquisa e escreve sobre o tema, percebe-seque a 

liderança está ao alcance de todos e de que as oportunidades para o exercício não têm limites 

nem fronteiras. 

Segundo Santos (2007, p. 4) para uma pessoa liderar ela deve,  

 

 
Antes de conhecer o mundo conhece bem a si mesmo e as pessoas que o rodeiam, o 

líder cria uma consciência de seus pontos fortes e fracos, e o principal: consegue 

tirar vantagem de suas condições positivas. A liderança traz consigo a autenticidade, 

fazendo do líder uma pessoa autêntica inspirando seus liderados a ir em busca do 

novo futuro. 

 

 

Para Guedes (2011), é importante que a empresa tenha um líder carismático, que 

consiga envolver as pessoas e que mantenha sua equipe do seu lado, e com isso, consiga 

influenciar as pessoas de forma positiva ao ponto de obter a aceitação para explorar novos 

projetos e se comprometer com todos os envolvidos de forma geral, além de contribuir de 

maneira expressiva para o crescimento não só da organização como também de seus 

liderados. O autor aborda que a verdadeira liderança consiste em ouvir, apoiar, motivar, 

incentivar e influenciar as pessoas, pois os lideres tendem a perder sua credibilidade com o 

autoritarismo. 

Posner e Kouzes (2013) acreditam que uma das principais funções do líder é a de 

inspirar as pessoas a fazer coisas diferentes, a lutar contra as incertezas, a persistir na ideia 

nebulosa de um futuro melhor. 

Atualmente, notado a preocupação de adaptações para um futuro digital e globalizado, 

com isso é imprescindível uma liderança nova e diferente. Deve ser inovadora, apaixonada, 
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baseada nas emoções (POSNER, 2003). Para o autor é importante que os líderes globais de 

hoje se atentem a operar na velocidade da internet, e mesmo assim tenha tempo de refletir 

sobre lições do passado, o que parece para muitos ser perda de tempo, essa reflexão, é 

considerado o recurso mais escasso de hoje. 

Portanto, Guedes (2011) conclui não ser possível definir um líder ideal, porque 

existem diversos tipos de líderes com estilos de lideranças diferentes, e que conduzem pessoas 

com suas características e estilos de trabalho, assim é possível por meio do estudo do tema, a 

visualização de um leque de similaridades a ainda a serem tratadas. 

Enxergando o papel de liderança no cenário atual, atribui-se ao papel do líder uma 

figura de mobilizador de recursos, o que implica uma perspectiva de ações horizontalizada, ou 

seja, influenciar mais participação do grupo e para isso a liderança tem que estar atenta ao 

conhecimento da cultura organizacional (POSNER, 2003). Liderar equipes de alto 

desempenho implica despertar influência, confiança e carisma perante os liderados. 

 

 

2.3.1 Estilos da Liderança 

 

 

Após o entendimento sobre liderança em um contexto empresarial, faz se necessário 

compreender quais estilos de liderança que existem e estão presentes nestes ambientes. Uma 

vez que, de acordo com Benevides (2010, p. 5),  

 

 
As organizações são alvos constantes de mudanças impostas pelo ambiente em que 

estão inseridas, seja por consequência das incertezas macroeconômicas, pela 

evolução constante dos sistemas de comunicação, pela concorrência ou por outros 

fatores que exigem uma adaptação rápida e consistente para se manterem 

competitivas. Neste contexto, as competências interpessoais são apontadas como 

fator determinante para o sucesso e os indivíduos que conseguem se adaptar, 

redefinindo prioridades e promovendo crescimento e desenvolvimento 

organizacional sustentável, são percebidos como líderes.  

 

 

Partido deste princípio, um dos primeiros estudos sobre liderança que foram feitos por 

Kurt Lewin e seus associados na University of Iowa, os pesquisadores identificaram três 

estilos de liderança: o autocrático, o democrático e o liberal ou laissez-faire (ROBBINS; 

DECENZO, 2004). 

O estilo de liderança autocrático é aquele que o “líder é focado apenas nas tarefas. [...]. 

O líder toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos liderados” (SILVA; 
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PEIXOTO: BATISTA, 2011. p.200). Desta maneira, estilo de liderança pode desenvolver 

uma agressividade, tensão e frustração, chegando até a nenhum empenho por parte do grupo, 

onde o trabalho só se dará se houver a presença do líder (SANTOS et al, 2010).  

Souza (2013, p. 28) acrescenta que,  

 

 
Liderança autocrática é totalmente autoritária, onde não há nenhum tipo de 

participação do grupo, nesse estilo o líder é quem dita às normas, ou seja, esse estilo 

se fundamenta muitas vezes na hipótese que o poder do líder deriva da posição em 

que ocupa no seu cargo dentro da empresa, então fica evidente que nesse modelo 

todos os programas e política são estabelecidos pelo líder. 

 

 

No entanto, ainda de acordo com o autor supracitado, quando se trata do estilo de 

liderança democrático, observa-se que “há participação ativa dos membros no processo de 

decisão, onde o líder proporciona alguma estrutura, mas exerce o mínimo de autoridade 

possível, e as disposições finais são tomadas de forma grupal” (SOUZA2013, p. 28).  Silva, 

Peixoto e Batista (2011, p. 200), descrevem como “liderança participativa ou consultiva”, já 

que são voltados para participação de todos os envolvidos no processo. Neste caso o líder 

além de escutar a opinião das pessoas, seus liderados, ainda pode permitir a participação no o 

processo de escolha de decisão (SOBRAL; PECI, 2008). 

E o estilo de liderança liberal ou laissez-fairesegundo Silva, Peixoto e Batista (2011, p. 

201) “as pessoas têm mais liberdade na execução dos seus projetos, indicando possivelmente 

uma equipe madura, autodirigida e que não necessita de supervisão constante”.  Sobre esse 

estilo Sobral e Peci (2008) dizem que ele é percebido pela autonomia oferecida aos 

colaboradores para decidir e desenvolverem o trabalho da melhor forma, nesse caso, ao líder 

tem como função, orientar em caso de duvidas e providenciar os recursos necessários, e dizem 

ainda, que estilo laissez-faire é impotente quando comparado com os outros estilos de 

liderança, pois apesar de estudos conseguirem identificar certa relação no desempenho 

atingido entre dois estilos, o autocrático e democrático, notaram que os lideres possuidores 

desses estilos mesmo realizando a mesma quantidade de trabalho, foram os democráticos que 

se destacaram por obter maior qualidade e satisfação no trabalho. 

As organizações contemporâneas enfrentam uma realidade própria, a da sociedade do 

conhecimento, que exige dos gestores conhecimentos e habilidades distintas do que eram 

exigidos no passado. A partir disso podemos dizer que já é possível enxergar uma nova 

geração de líderes, que se volta para o uso intenso do conhecimento. Tais líderes precisam 
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essencialmente compreender o relacionamento estratégico entre aquisição e o 

compartilhamento do conhecimento de que precisam para o desempenho de suas atividades; 

liderar os esforços da empresa para aplicar conhecimento útil e atualizado; patrocinar e dar 

apoio às estratégias que visam à aquisição de novos conhecimentos (POLITIS, 2002 Apud 

TONET, 2012). 
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3. METODOLOGIA 
 

 

A metodologia utilizada neste trabalho se caracteriza como descritiva quantitativa e 

estudo de caso, porque utilizou a coleta de dados por meio de pesquisas bibliográfica sobre os 

temas de gestão de RH, motivação e liderança e aplicou-se um questionário para entender a 

motivação in loco de uma equipe da agência para atingir o objetivo de investigar como as 

teorias de motivação e liderança conseguem contribuir para os resultados da pática. 

Nesse sentido, Gil (2009) afirma que a pesquisa descritiva tem como função descrever 

as características de determinadas populações e fenômenos, e que uma de suas especialidades 

está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados, tais como questionário e a 

observação metódica. 

Na perspectiva de Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa descritiva ocorre quando o 

pesquisador apenas armazena e apresenta os fatos observados sem interferir neles, ela tende a 

expor as peculiares de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis e envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 

observação sistemática. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos  este é um estudo de caso que, na 

concepção de Yin (2015), é um importante método de pesquisa, uma investigação empírica 

que pesquisa um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de mundo 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser 

visivelmente percebidos, ou seja, o estudo de caso permite que os investigadores enfoquem 

um caso e retenham uma expectativa holística e do mundo real. 

O estudo de caso consiste em recolher e analisar informações sobre determinado 

indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos variados de 

sua vida, de acordo com o assunto da pesquisa (PRODANOV, 2013). Na perspectiva de 

Vergara (2007), um estudo de caso é limitado a uma ou poucas unidades, entendidas essas 

como pessoa, família, produto, empresa, órgão publico, comunidade ou mesmo país ela possui 

caráter de profundidade e detalhamento, podendo ou não ser realizado no campo. Gil (2009) 

define estudo de caso como um estudo intenso e exaustivo, que pode ser de um ou de poucos 

objetos, de forma a permitir seu amplo e detalhado conhecimento.  

Assim, tomando-se por base a teoria exposta, a análise feita por este trabalho foi 

baseada na analise de caso, a qual coletou as opiniões do público alvo em prol de levantar 
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ideias de como a liderança pode trabalhar com a motivação a fim de instigar sempre a 

melhora dos resultados. 

O estudo em questão se pautou em uma agência de um banco com representação 

nacional, situada na cidade de Londrina - PR. Para efeitos de analise optou-se por uma 

amostra pequena, foi proposto investigar uma equipe que representa uma plataforma da 

agência que conta com 130 milhões em ativos e 140 milhões em passivos e presta serviços 

para clientes de contas empresariais com faturamento médio de 8 a 30 milhões/ano, conta com 

uma base de 550 CNPJS em um raio de atuação de 200 km. 

A equipe é composta de 11 pessoas, sendo um gestor geral e mais 10 subordinados que 

se divide em 5 gerentes de contas, 1 renegociador – gestor de crédito, 1 especialista cash / 

rede. 

Para entender os contextos de treinamento, benefícios e plano de carreira que o banco 

oferece foi entrevistado o gestor da equipe e questão que passou o cenário abaixo: 

 

• Treinamento: cursos na intranet com todos os produtos e serviços, Ex: gestão de risco, 

análise de crédito, abertura de conta corrente, seguros, investimentos, câmbio, etc. 

Aplicativo no celular, vários temas, depoimentos, chat. 

• Click Conhecimento, uma biblioteca digital, tudo e todo assunto a nível banco, basta 

clicar e temos em mais informações atualizadas. 

• Toda segunda feira tem a HORA DA QUALIDADE, reunião semanal com temas 

dados pela nossa franquia discutiu e colocou planos em prática: assuntos satisfação do 

cliente, tecnologia, créditos, etc. 

• Todo início de mês é exibido um vídeo gravado pelos diretores com o Tema Rota do 

Mês, no qual se apresenta temas de importância para aquele mês. 

• Todos os dias os funcionários recebem um relatório com nome Bom dia , também com 

assuntos diversos e atualizados. 

• O funcionário quando vai ser promovido passa por um programa chamado 

PROFORGE (programa de formação de gerente). Que consiste em 15 dias de 

treinamento em São Paulo onde recebe informações gerais sobre a nova função. 

• Benefícios: plano de saúde, plano odontológico, vale refeição e alimentação, cartão 

combustível. 
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• Programa AGIR (que reconhece e bonificam através de ranking nacional os melhores 

funcionários, o fechamento é semestral, com pagamento em setembro e março). 

Existem algumas regras, alguns funcionários também ficam inelegíveis, em virtude de 

PDD (emprestar e não receber). Essa remuneração pode chegar  em média 06 salários 

a mais / ano. Para os ganhadores do programa além da alta remuneração também 

recebem viagens internacionais com tudo pago. 

• Plano de carreira: o banco é bem meritocrático, existe um programa chamado Trilhas, 

realizado anualmente, neste encontro reúne os gestores da região em média 20, mais 

RH mais superintendência e ao longo do dia falamos de cada colaborador 

individualmente, sobre o ano, com média de pontos, qualidade, notas dadas pelos 

parceiro antes desta trilha, e discutimos em comum acordo de todos em que quartil o 

colaborador ficará plotado, sendo diferenciado, destaque em pontos, destaque em 

relacionamento com os amigos, performando, baixo resultado, crítico. Definido o 

quartil do colaborador, isso e formalizado pelo RH, damos e registramos Feedback em 

sistema, o funcionário da o aceite e faz comentários. Esse quadrante habilita o 

funcionário a promoções e ou demissões. Realizamos o PDI (plano desenvolvimento 

individual) para o ano corrente. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Esta seção apresenta os resultados da pesquisa quantitativa realizada entre os dias 

27/05/2018 e 01/06/2018. Assim como no questionário formulado, as respostas (APÊNDICE 

B) estão tabuladas de acordo com os objetivos de análise do trabalho. 

O questionário foi pautado na para medir o grau de satisfação no trabalho da equipe 

analisada. As perguntas foram formuladas a fim de entender qual o sentimento das mesmas 

em relação a motivação dentro de uma agência bancária. 

No intuito de facilitar a visualização dos dados foram utilizados os gráficos abaixo:  
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

As perguntas realizadas tinham o intuito de medir a liberdade de ação e a satisfação 

dos membros de uma equipe de uma agência bancária. A partir dos resultados obtidos pela 

pesquisa percebe-se que a equipe tem um elevado nível de satisfação, e com certeza isso se 

reflete em motivação na entrega dos resultados.  

Questionou-se sobre o estilo de liderança mais motivador, e foi unanime o estilo 

democrático, que pode indicar um perfil de equipe maduro, que está disposto a debater e 

buscar as melhores soluções junto aos superiores, porém quando se fala em gestão 

democrática sabe-se a hora que cabe o debate, mas também o momento de acatar as ordens.  

Reforçando a questão acima quando perguntado sobre a liberdade sobre sugestões e 

ideias para o atingimento de metas, 90,9% dos membros da equipe se sentem confortáveis 

para dividir com o líder, detectando mais uma vez a maturidade da equipe. 

Também foi interessante a totalidade de opnião sobre poder fazer mais para o 

atingimento de meta, o que demonstra um espírito de inconformismo, o que é mais um sinal 

de uma equipe motivada que deseja buscar sempre mais. 

Retomando a teoria pode –se confirmar o sentido positivo dos resultados acima, e 

enxergando a influência positiva que a liderança atua perante a equipe, pois como diz para 

Lacombe (2005, p.202), “não tem sentido falar sobre liderança se não acreditarmos que as 

pessoas podem fazer a diferença na vida dos outros”. Na perspectiva de Robbins (2009, 

p.154) “liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de 

objetivos”. Segundo Kinicki e Kreitner (2006, p. 347) “liderança é definida como um 

processo de influência social em que o líder busca a participação voluntária de subordinados 

num esforço de atingir os objetivos organizacionais”. 

Em relação a satisfação com os benefícios que o banco entrega 100% se dizem 

satisfeitos e apenas 18,2% acreditam que não podem realizar seus sonhos pessoais com seus 

resultados entregues. 

Como primeira analise vislumbrando as teorias de liderança e motivação percebe-se 

que o banco atende as necessidades primordiais para motivação da equipe, como pode-se 

exemplificar segundo Chiavenato (2007) com a teoria dos dois fatores de Herzberg que  é 

definida como:  
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1 Fatores Higiênicos: são as condições que rodeiam os empregados enquanto trabalha, 

englobando as condições físicas e ambientais de trabalho, salários, os benefícios sociais, as 

políticas da empresa, o clima entre a direção e o empregados. 

2 Fatores Motivadores: são as tarefas relacionadas ao cargo em si, trazendo 

sentimentos de realização, de crescimento e de reconhecimento. 

Ao levantar essas questões sobre a equipe percebeu-se que a mesma ruma para um 

desempenho de alta performace, que são equipes que estão sempre motivadas por um 

sentimento de poder agir e tomar decisões: numa organização empowered, as equipes ou 

indivíduos têm o poder de fazer as coisas. Inerente ao empowerment, está um ambiente de 

responsabilidade da equipe ou dos membros da equipe por reconhecer problemas e 

desenvolver soluções. Deve-se pensar na diferença entre “presto contas a meu chefe” e 

“prestamos contas a nós mesmos” (BLANCHARD, 2000).  

A hipótese levantada sobre “qual caminho a gestão do líder deve seguir para motivar 

os colaboradores e diminuir a dispersão dos mesmos no ambiente de trabalho” mostra por este 

estudo que a equipe analisada está seguindo o caminho dentro das teorias de liderança e 

motivação para minimizar essas questões. Não conseguiu se delimitar um caminho objetivo 

para solução do problema, visto que o tema possui grande subjetividade, e o objeto de 

pesquisa são pessoas que podem ter suas opiniões modificadas de acordo com os contextos 

diários. 
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6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 
 

 

O estudo se mostra de grande subjetividade, pois quando se trata de motivar pessoas 

os aspectos pessoais e pontuais do dia a dia são levados muito em consideração. Porém ao 

analisar a teoria e fazer um breve levantamento sobre o clima em que a equipe em questão se 

encontra conseguiu diagnosticar que o trabalho do banco e de sua liderança ao longo dos anos 

está tornando a equipe em questão em uma equipe de alta performance.  

Para reforçar as ideias apresentadas acima cita-se White (1998) que descreve uma 

organização que conseguiu superar as barreiras através de um esforço de vários anos, criando 

e desenvolvendo equipes de alta performance:  

• Os líderes acreditam que as pessoas são a chave do sucesso da empresa; 

• O pessoal sênior atingiu m nível de conforto com divisão de poder e 

informação – o que não quer dizer que a hierarquia tenha desaparecido por 

completo, mas a organização está bem mais paralela que hierárquica; 

• O status dentro das equipes é baseado em conhecimento e competência, não 

em hierarquia;  

• As equipes envolvem membros de diversas áreas e níveis organizacionais – 

todos trabalhando juntos para alcançar um objetivo em comum. 

• A cultura organizacional é conducente a um ambiente de criação de equipes e 

os empregados são empowered para buscar e desenvolver soluções criativas 

para os problemas. 

• Os líderes das equipes entendem a diferença entre uma organização paralela e 

uma hierárquica; 

• Todas as atividades desenvolvidas pelas equipes têm uma missão pré-definida, 

discutida e analisada por todos os membros. 

• Os líderes das equipes entendem que as inovações e sucesso envolvem riscos, e 

são abertos ás ideias e iniciativas dos membros das equipes. Erros e acertos são 

compartilhados – a liderança é flexível; 

• A competência técnica é reconhecida como importante, mas é ainda mais 

importante ter membros que estejam comprometidos com o objetivo da equipe: 

competências técnicas podem ser desenvolvidas, ensinadas – a atitude perante 

um objetivo comum. 



33 

 

Como foi apresentado anteriormente o banco apresenta benefícios e plano de carreira 

que é capaz e motivar suas equipes, a maturidade da equipe em nível técnico foi constatada 

ser alta no perfil dos entrevistados, sem contar que é uma equipe madura em idade e 

estabilidade de vida pessoal.  

O que seria interessante para um próximo diagnóstico seria medir o nível de stress e 

pressão dos colaboradores, pois os mesmos nesse primeiro momento se sentem motivados a 

buscarem seus resultados, mas também é importante entender se essa busca está aumentando 

o nível de tensão e stress que poderia acarretar em dispersão da equipe. 
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7. CONCLUSÕES 
 

 

Ao se tratar do tema sobre motivação e liderança muitas são as linhas de pensamento, 

se propôs o estudo das linhas gerais de como a gestão de Rh passou a ter um olhar mais 

humano e chegou às linhas atuais da liderança e motivação. Muitos autores abordam  sobre o 

assunto com as mais variadas linhas de pensamentos. A revisão bibliográfica elucidou de 

forma resumida os temas para que se olhasse o caso concreto em uma equipe de uma agência 

bancária. 

Foi constatado por meio da definição do perfil dos entrevistados que a equipe tem um 

nível de escolaridade e maturidade alto, e pode-se concluir que os níveis de motivação se 

mostram elevados com o trabalho desempenhado no banco. 

Percebeu-se que a metodologia da empresa em relação a treinamentos e os benefícios 

oferecidos aos funcionários somados a uma liderança inspiradora propiciam para elevar os 

índices de engajamento da equipe. E como caminho para um melhor aproveitamento de 

resultados a liderança estratégica do banco está tomando o rumo coerente para inspirar 

melhores resultados. 

Entende-se que o comprometimento de uma equipe se dá pela sinergia em torno do 

trabalho a ser realizado e o sentimento de objetivo em comum torna os membros da equipe 

mais motivados a atingir os resultados. Quando uma equipe é regida pelo sentimento de 

prazer e satisfação, tem abertura para novas ideias e se sente que errar é permitido os níveis de 

superação e comprometimento são maiores, e a equipe estudada se continuar no caminho que 

se revelou no resultado da pesquisa ruma para as chamadas equipes de alto desempenho. 

Equipes engajadas é o sonho de qualquer líder, mas para isso o ambiente de trabalho 

deve ser propício para o desenvolvimento do ser humano em seus desejos profissionais bem 

como os pessoais. O líder deve inspirar e trabalhar no sentido horizontal com seus liderados. 

E o estudo mostrou que a equipe analisada tem grandes traços para essa excelência. 
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