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RESUMO  

Este trabalho objetiva demonstrar a importância da liderança motivada, na condução 

de uma equipe laboral, para torná-la totalmente comprometida com os objetivos propostos ao 

grupo. As organizações buscam profissionais para desempenhar essa função, objetivando a 

otimização de suas atividades fim. O relato de um chefe de setor público demonstrou que o 

líder, por meio de conhecimento, ética, e confiança, leva seus colaboradores a darem o melhor 

de si, para o desenvolvimento do grupo. 

 

PALAVRA-CHAVE: Liderança, Motivação, Líder 

 

ABSTRACT 

This paper aims to demonstrate the importance of motivated leadership in the conduct 

of a work team, to make it totally committed to the objectives proposed to the group. 

Organizations seek professionals to perform this function, aiming the optimization of their 

activities end. The report of a public sector boss demonstrated that the leader, through 

knowledge, ethics, and trust, leads his employees to their best for the development of the 

group. 
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 1. REFLEXÕES PRELIMINARES 

Com as mudanças na sociedade atual, os Gestores das Organizações Públicas 

passaram a permitir que o colaborador seja mais participativo nas tomadas de decisões no seu 

trabalho, começando a ser visto como um parceiro e com isso passou-se a investir mais nesse 

profissional, oferecendo-lhe cursos de qualificação, universidades coorporativas e pós-

graduação, tornando-o importante e significativo. 

Essas Organizações são compostas por pessoas distribuídas pelos seus diversos setores 

e/ou departamentos, onde a gestão de pessoas com esta nova visão começou a ter mais 

relevância. A arte de liderar passou a ser a chave mestra dentro das organizações, 

considerando que o líder no dia-a-dia se relaciona com pessoas de vários níveis sociais, 

escolaridade, idades diversificadas, ambições e ideologias diferentes. 

A ideia deste estudo é demonstrar a importância das estratégias adotadas pelo líder 

motivado, pois, quando a liderança é aplicada adequadamente, de acordo com as teorias 

existentes e com as experiências do dia a dia, esta influencia nos resultados favoráveis da 

organização e na satisfação dos colaboradores.  

Nas organizações encontram-se muitos colaboradores insatisfeitos no seu trabalho, 

podendo até mesmo vir a adoecer, devido às mais diversas questões possíveis, que vão desde 

a falta dos estímulos que não são dados pela liderança, pelo seu parceiro de equipe como 

também a falta de reconhecimento e recompensa salarial para um melhor desenvolvimento da 

missão a ser alcançada.  

Com passos muito lentos os gestores de algumas organizações que ainda adotam a 

Liderança Autocrática (aquele que toma decisões sem prestar explicações) vêm se adequando 

aos conceitos modernos de liderança, enquanto que as organizações que já vêm adotando 

esses conceitos estão fazendo um diferencial importante como exemplo disso, oferecendo 

qualidade de vida no trabalho para o desenvolvimento e destaque na competitividade para não 

perder seus líderes e liderados já qualificados para as funções que desempenham.  

O objetivo geral deste estudo é identificar a atuação da Liderança Motivada no 

desempenho dos colaboradores das organizações como um todo, não só no aspecto 

profissional mas também no pessoal. Já o objetivo específico será apresentar a importância 

das estratégias desenvolvidas pela liderança na motivação de seus trabalhadores em um dado 

setor da Secretaria de Cultura do Estado do Pará (SECULT).  
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2.  LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E LÍDER  

2.1 – Liderança  

Segundo Hunter (2004), liderança é a capacidade que uma determinada pessoa tem de 

influenciar outras pessoas para a execução de tarefas de forma dedicada com a finalidade de 

alcançar os objetivos identificados como sendo para o bem comum. O líder deve influenciar 

pessoas através de suas aptidões adquiridas para que elas atendam as suas vontades.  

Para Robbins (2005), liderança é um processo através o qual “um membro de um 

grupo ou organização influencia na escolha dos objetivos e estratégias, na organização das 

atividades de trabalho, na motivação das pessoas para alcançar os objetivos, no 

desenvolvimento de competências, na confiança e na obtenção de apoio/cooperação interna e 

externa ao grupo ou organização”. 

Para Chiavenato (2006), a liderança é indispensável em todos os tipos de organização 

humana, seja nas empresas, ou não. Ela é necessária em todas as funções da administração: o 

administrador precisa conhecer a natureza do homem, as organizações e saber conduzir as 

pessoas, isto é, liderar.    

Através da revisão dos conceitos inicialmente abordados acima, observou-se que todos 

citam que a liderança é um fator de extrema importância para que a organização alcance os 

seus objetivos. Liderança é a capacidade de persuadir, dar estímulo, influenciar exercendo um 

papel fundamental para se conquistar os objetivos da organização e dos colaboradores. É 

necessário ter líderes e liderados comprometidos para um bom funcionamento da organização.  

A liderança tem muito a ver com a capacidade de mover, envolver, incentivar as 

pessoas para a execução de uma atividade, extraindo delas o que têm de melhor, também é 

muito importante e necessário que o líder esteja disponível para escutar os seus liderados, pois 

é também nesse momento que ele ajuda a desenvolver ideias que podem levar à inovação. É 

fundamental que o líder ofereça oportunidade de auxiliar a escolher as metas para o alcance 

dos objetivos, todos os envolvidos são de extrema importância para que a organização alcance 

os seus objetivos, uma vez que, sem colaboradores, não existem líderes 

Chiavenato (2006) apresenta algumas características de liderança citadas a seguir: 

facilidade na solução de problemas e conflitos; habilidade de delegar responsabilidades aos 

subordinados; habilidade de interpretar objetivos e missões; habilidade de estabelecer 

prioridades; habilidades de planejar e programar atividades em equipe e facilidade em orientar 
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e supervisionar. Pode-se dizer que o líder deve saber lidar com as emoções sendo referência, 

responsabilizar cada membro de sua equipe na execução de uma tarefa com isso ajudará a 

torná-los mais participativo e sentindo-se importante, fazer levantamento das metas a serem 

atingidas através de projetos vistosos e desafiantes para manter a equipe interessada e a 

supervisão sem rigidez no controle a fim de que o colaborador se sinta mais confiante e 

receba as orientações de forma mais prazerosa. 

Identificou-se também que é importante a organização ter um programa que defina o 

objetivo de sua existência, com o intuito também de visualizar e trabalhar o desenvolvimento 

da liderança, que possibilite a manifestação do pensamento crítico de sua força de trabalho, as 

características desejáveis e não desejáveis de seus líderes, qualificando-os de forma mais 

específica com a intenção de melhor prepará-los para que a sua atuação seja de sucesso na 

busca da realização do propósito da organização e dos  colaboradores como um todo. As 

partes do sistema precisam de conhecimentos, habilidades, correr riscos e mudar um pouco ou 

muito quando necessário.   

Com a diversidade de conceitos de liderança, limitou-se aqui a apreciação apenas dos 

mais relevantes voltados para o desenvolvimento do tema, quais sejam:  

 2.1.1 – Liderança Carismática 

Robbins (2002), menciona a liderança carismática pela capacidade heróica e admirável 

que os colaboradores atribuem ao líder. O mesmo autor em 2005 identificou características 

próprias dos líderes carismáticos: eles têm uma visão e correm riscos por esta; são sensíveis às 

limitações que o ambiente oferece; demonstram interesse às necessidades dos colaboradores e 

apresentam comportamentos inovadores. Neste contexto, vê-se que o líder exerce influência 

direta pelo carisma, contribuindo com isso para a realização da tarefa com satisfação, pelo 

fato de o colaborador gostar e admirar o seu líder, dando ênfase para o potencial de cada 

colaborador despertando o interesse em ajudar a solucionar os obstáculos. 

2.1.2 – Liderança Transformacional  

Smith (2005), indica a liderança transformacional como aquela que acontece, quando 

um líder permite e provê os recursos necessários para desenvolver o potencial das pessoas, 

cria um ambiente de otimismo, mobiliza o compromisso e supre as necessidades dos 

liderados. Pode-se inferir que o líder transformacional é capaz de modificar as atitudes do 

colaborador através da confiança e respeito que sente pelo líder que o levará a ter propósito e 
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respeito mútuo. Assim, supre as necessidades dos colaboradores, favorecendo a troca de 

ideias, incentivando dessa forma o comprometimento onde se supõe que exista uma visão 

desafiadora focada na soma de esforços com otimismo, estimulando o colaborador a ampliar o 

seu conhecimento e capacitação para o crescimento individual e da oportunidade de 

treinamento avançado, dá atenção personalizada a cada colaborador, ouvindo as suas 

necessidades e expectativas de futuro. 

Na análise da revisão da abordagem do autor acima, observou-se que a liderança 

transformacional é exercida pelo líder que tem visão de mudança que inspira a busca pela 

inovação. Está baseada na situação em que líderes e liderados elevam um ao outro em busca 

da realização, do comprometimento e de mudanças onde os líderes conseguem envolver os 

colaboradores no alcance dos objetivos da organização, ao mesmo tempo que promovem o 

desenvolvimento e o crescimento de seus colaboradores, estimulando a coragem para 

enfrentar novos desafios e buscar ideias inovadoras. Ocorre aqui a construção de um objetivo 

coletivo, que deve ser um processo contínuo uma vez que as organizações devem evoluir 

acompanhando as mudanças das demandas externas promovendo a capacitação dos 

colaboradores. 

2.1.3 – Liderança Transacional 

Robbins (2002), acredita que os líderes transacionais são capazes de conduzir ou 

motivar os seus seguidores na direção dos objetivos estabelecidos através dos esclarecimentos 

dos papéis e das exigências das tarefas. 

Para Smith (2005), o líder transacional transmite as expectativas do desempenho, 

metas e o ponto em que estas serão confrontadas, monitorando o desempenho dos seguidores 

propondo ações corretivas quando necessário. 

Segundo Maximiano (2005), “o líder transacional é aquele que apela aos interesses, 

especialmente às necessidades primárias dos seguidores. Ele promete recompensas ou 

ameaças para conseguir que os seguidores trabalhem para realizar metas”        

Assim na liderança transacional o líder orienta seus subordinados na direção das 

metas, define de forma bem clara as exigências do papel, da tarefa e monitora quando 

necessário. Deixa claro as suas expectativas, avalia o desempenho de seus seguidores e 

corrige quando necessário.  
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2.2 – Motivação 

Segundo Chiavenato (1994), a motivação é o processo que leva alguém a comportar-se 

de uma determinada forma, com a finalidade de alcançar os objetivos organizacionais, ao 

mesmo tempo em que procura alcançar os seus objetivos individuais. 

A motivação, também, como se vê, funciona como a chave mestra que permite abrir 

portas para a renovação das pessoas, fazendo com que elas ajam com mais entusiasmo, 

autonomia, desenvolvam atitudes e ideias que podem estar adormecidas e com que se sintam 

mais confiantes e participes no processo de desenvolvimento e crescimento da organização.  

Para Neves (1998), “a motivação é um campo teórico transversal a todas as correntes 

psicológicas, e sobre ela converge a atenção da psicologia, da personalidade, da psicologia 

social, da psicologia clínica e sobretudo, da psicologia organizacional”. 

A motivação nasce do desejo interno e dos fatores externos, acontece em momentos de 

troca de ideias, de criação individual e/ou coletiva, acontece no trabalho, na vida social, no 

lazer, acontece no seu íntimo no desejo de construção e realização pessoal, é a busca de 

sonhos, desejos e realização, somando a tudo isso os elogios, os incentivos, o reconhecimento 

e o respeito. A organização precisa gerar meios, para que o colaborador se sinta motivado e, 

assim, ele próprio seja capaz de procurar suas próprias satisfações. Dessa forma, a motivação 

é intrínseca se a razão vier do interior, e é extrínseca se resultar de ações exteriores, 

compensações ou recompensas. 

Como se viu acima, o binômio liderança e motivação é bastante complexo, deve-se 

considerar as perspectivas da organização e de seus colaboradores, levando em conta as 

dificuldades encontradas nas organizações públicas.  

Diante desse cenário, por um lado, cada indivíduo busca por meio de seu trabalho uma 

oportunidade de realizar as suas potencialidades e com isso o reconhecimento do próprio 

valor e sentimentos de autoestima, por outro lado a organização com o intuito de promover a 

motivação vai em busca de oferecer condições e novas formas de desenvolvimento e 

crescimento organizacional e profissional.  

Algumas organizações, no entanto, ainda acreditam que o colaborador é motivado a 

realizar uma tarefa apenas com a contrapartida de premiação ou de ser punido ou afastado por 

comportamento inadequado. Essa posição deve ser reanalisada com maior profundidade por 

aqueles que a praticam, pois esta realidade, já ultrapassada, deu espaço para uma visão do 
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desejo de somar esforços para o alcance dos objetivos organizacionais condicionados pela 

capacidade de satisfazer necessidades individuais, pois, à medida que o trabalho nas 

organizações satisfaz às necessidades de autodesenvolvimento das pessoas, a motivação para 

atingir metas cada vez mais se fortalece. 

É necessário que ocorram mudanças e essa capacidade de escolher quais e fazer com 

que elas aconteçam é um grande desafio que o líder deverá enfrentar, com segurança, 

integrando os membros da equipe para que se desenvolvam e aprendam uns com os outros, 

todos devem aprender a compartilhar as suas derrotas e vitórias, trocar experiências e 

habilidades. Os colaboradores devem sentir, através do líder, que as mudanças trazem 

desafios que os farão crescer, sem sentir medo das transformações contínuas do ambiente 

interno e externo. Deve-se considerar que o comprometimento, a vontade, a habilidade entre 

outras características são fundamentais para o líder ser eficiente nas suas ações. 

2.3 – O Líder 

Uma empresa ou órgão público objetiva sempre a produção de um bem ou a prestação 

de um serviço de interesse para a sociedade em que estiverem incluídos. Em ambos os casos, 

essas ações só serão bem sucedidas se forem desenvolvidas por pessoas motivadas que atuem 

sob a condução de um líder, cuja motivação transmite a seus liderados. 

 Assim sendo, não é possível que se atinjam satisfatoriamente metas pré estabelecidas 

por uma organização, se os indivíduos que nela trabalham não agirem com motivação e 

contarem com uma liderança segura. 

Surgem, então, as seguintes questões: O que é um líder? Como fazer para liderar 

pessoas com sucesso? Qual o melhor estilo de liderança? O que devem fazer os líderes para 

conseguir a adesão de seus liderados e formar equipes que sejam capazes de chegar a 

resultados? 

Sabe-se que um gerente ou um chefe nem sempre é o líder do grupo comandado. O 

gerente distribui tarefas, o chefe exige cumprimento de tarefas, mas só o líder motiva a 

produção das tarefas, porque tem a capacidade de influenciar os outros sujeitos. O seu 

comportamento ou as suas palavras conseguem incentivar os membros de um grupo, para que 

trabalhem em conjunto com vista a alcançar um objetivo comum, pois o líder não manda, 

comanda com seus exemplos e palavras incentivadoras. 
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Não se pode, no entanto, deixar de pensar que o líder é uma pessoa, um ser humano, 

por isso mesmo passível de falhas e com características próprias, daí, de acordo com a 

maneira como age na condução do grupo surgem diferentes tipos de líder, como por exemplo, 

o autoritário (aquele que toma as decisões que bem lhe apetecer, sem prestar explicações e 

sem sequer se justificar), o democrático (discute com o grupo e decide por consenso), o 

liberal (aquele com uma conduta passiva que delega o poder aos demais), o carismático 

(influencia e chega a mudar a maneira de ser de seus liderados), o funcional (limita-se a 

proporcionar os recursos que considera válidos para o grupo) dentre outros. 

O melhor tipo de liderança é, porém, aquela que é exercida com exemplo, cooperação, 

acatamento e consciência das potencialidades e deficiências pessoais e de seus liderados. 

Posição hierárquica não é sinônimo de liderança, pois nem todo chefe é líder e nem 

todo líder ocupa uma chefia. O chefe decide o que o grupo vai fazer em função da autoridade 

que lhe dá sua posição hierárquica. O líder, sem dispor necessariamente desta autoridade 

hierárquica, tem também capacidade de decidir a atuação do grupo segundo a influência que 

exerce, que vem determinada pela “autoridade moral” que exerce sobre o resto da equipe. 

O que caracteriza o líder é sua habilidade para dirigir equipes, para conseguir que cada 

membro trabalhe e aporte o melhor de si mesmo na luta por alcançar um objetivo comum. 

Um líder deve apresentar as seguintes características: - Capacidade de influência, 

Coragem de se expor, Iniciativa, Excelente capacidade de comunicação, Disposição para 

ajudar e ouvir, Curiosidade, Empatia, Assumir a responsabilidade pelos atos, Foco na 

solução e Senso de justiça. 

Portanto, se um gerente ou chefe apresentar essas características na condução do seu 

grupo, ele é também um líder e vai utilizar-se dessas ferramentas para fazer com que o grupo 

assuma com ele o compromisso de atingir os objetivos que lhes foram propostos de forma 

satisfatória.  

Em uma conversa informal, o responsável por um determinado setor da Secretaria de 

Cultura do Estado do Pará a (SECULT), informou que para enfrentar esse desafio da arte de 

liderar com motivação, em paralelo às mudanças de gestão nas organizações em momento 

difíceis, buscou inicialmente identificar o que o faz atuar com motivação. Descreveu que em 

todas as ocasiões em que esteve ocupando chefia de um setor nunca teve a preocupação 

consciente de ser também o líder daquele grupo, apenas procurava atuar com interesse em 

cumprir a missão assumida “ A minha motivação foi e continua sendo demonstrar pra mim 

mesmo que sou capaz de realizar aquilo a que me propus” e adota como estratégia confiar nos 
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seus colaboradores que são capazes de cumprir com suas tarefas e demonstrar-lhes essa 

confiança ao mesmo tempo em que se coloca à disposição deles para auxiliá-los no que 

precisem de ajuda “ Para mim o verbo que abre portas é confiar”, pelas experiências 

vivenciadas declarou que o ambiente de trabalho, antes do espaço físico, é o conjunto dos 

relacionamentos entre os membros da equipe, que deve ser pautado pelo companheirismo, 

pelo respeito e pela confiança e enfatizou, dizendo que, havendo esse ambiente, há motivação 

para o grupo atuar como tal. Para aprofundar no conhecimento e experiência este, indagado 

que tipo de recompensa pode contribuir para a motivação da equipe, deu com muita sabedoria 

e humildade, como resposta: a que quero para mim mesmo, a satisfação do dever cumprido e 

saber que contribui para a realização daquela tarefa. 

Cotejando a dicção do entrevistado com os conceitos expostos, é possível identificar 

que este exerce uma liderança com motivação, caracterizando, pois, a figura do líder 

motivado que, consequentemente levará seus colaboradores a agir também com motivação na 

prática das tarefas sob suas responsabilidades. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo, ficou evidente que a nova visão dos líderes vem dando mais ênfase no 

incentivo à busca de novos conhecimentos e na participação do processo de decisão. Se o 

líder é visto como um modelo a ser seguido pelos seus liderados, o que ele busca vai ser 

também objetivo para os seus colaboradores, se ele busca conhecimento vai influenciar que 

seus liderados também o busquem. 

No passado, as informações compartilhadas eram apenas as necessárias para a 

realização das tarefas, onde existiam apenas as relações do senhor chefe e subordinado. Esse 

tipo de relação na maioria das organizações já ultrapassada, deu espaço para a atuação de um 

ser disposto a se ver como parte do problema existente, que precisa mudar, pois este não pode 

ser mais apenas aquele indivíduo com o papel de transmitir aos seus subordinados o que a 

cúpula da administração quer deles. 

Essa nova visão permite que o líder atue com mais liberdade, com distância entre 

cúpula e base minimizada, profissionalismo, com ausência de favorecidos e protegidos, essa 

trabalhosa arte de liderar com motivação se preocupa com treinamentos, aperfeiçoamentos 

das habilidades individuais, não oferecem ameaças de punição, quando os erros acontecem, 

pois irão aprender muito mais com os erros do que ficar na inércia e estão dispostos a correr 

riscos.  
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Toda essa trajetória, estimula a motivação dos colaboradores que aderem a essa visão 

de liderança de forma muito integrada executando suas atividades com satisfação, seriedade e 

comprometimento. 

Este estudo realçou a importância das estratégias adotadas pelo líder motivado, pois a 

confiança que ele oferece aos seus colaboradores permite que os mesmos executem atividades 

não compatíveis com os seus cargos o que está relacionado às condições livres que o líder 

oferece para o crescimento profissional de cada um.  

Assim, conclui-se que liderar com motivação não se fundamenta apenas nas teorias 

científicas, mas também nas experiências vivenciadas e na satisfação pessoal do dever 

cumprido.   
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