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                                                  RESUMO 

A competitividade de mercado, tem impulsionado mudanças no ambiente corporativo. Dentre essas 

mudanças, a forma de fazer a gestão de pessoas também mudou, dando-se importância e preocupando-se 

em ter um ambiente favorável ao colaborador, buscando a valorização dos mesmos, enfatizando a 

importância das pessoas para o sucesso organizacional. O objetivo deste artigo é apontar através de teorias 

motivacionais, como os gestores podem influenciar a motivação dos colaboradores e consequentemente 

seu desempenho. A motivação é um tema que os gestores têm estudado com frequência como forma de 

aumentar a produção com competência e eficiência. Dessa forma essa pesquisa bibliográfica irá analisar a 

relação entre motivação e desempenho: quando um colaborador pode dar o melhor de si, para melhorar a 

produção e, gerar lucro e competitividade sentindo-se motivado e podendo perceber como atender suas 

necessidades, tanto intrínsecas como extrínsecas. Fundamentada nesta pesquisa, pode-se concluir que a 

organização influencia o desempenho de seus colaboradores, através de gestores e líderes que sejam 

plenamente capacitados para identificar as necessidades individuais de cada um, não se esquecendo, 

todavia, que dos mesmos depende a sobrevivência da organização. 

 

Palavras-Chave: Motivação. Influência. Desempenho 

 

                                                ABSTRACT 

Market competitiveness has driven changes in the corporate environment. Among these changes, the way of 

managing people has also changed, giving importance and worrying about having a favorable environment 

for the employee, seeking their appreciation, emphasizing the importance of people for organizational 

success. The purpose of this article is to point out through motivational theories, how managers can 

influence the motivation of employees and consequently their performance. Motivation is a theme that 

managers have often studied as a way to increase production competently and efficiently. In this way, this 

bibliographic research will analyze the relationship between motivation and performance: when a 

collaborator can give the best of himself, to improve production and generate profit and competitiveness 

feeling motivated and able to perceive how to meet his needs, both intrinsic and extrinsic. Based on this 

research, it can be concluded that the organization influences the performance of its employees, through 

managers and leaders who are fully qualified to identify the individual needs of each one, not forgetting, 

however, that it depends on the survival of the organization . 
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1 INTRODUÇÃO 

          Em um cenário organizacional globalizado, considerado altamente competitivo e 

marcado por diversas mudanças, as empresas se depararam com questões complexas 

no seu gerenciamento de pessoas. 

    A gestão de pessoas, que antes era baseada no controle de tempo como fator de 

produtividade, se depara com novos desafios em um cenário de mudanças aceleradas: 

gerar inovação, melhorias, assimilação rápida das mudanças, capacidade criativa, 

respostas rápidas, de trabalho conjunto, entre outros. 

   Com o grande avanço tecnológico e o fluxo de informações que surgem a cada 

momento necessita-se de uma análise para que sejam organizadas, transformadas em 

conhecimento, a atribuição deste papel que cabe as pessoas. Desta forma, os gestores 

ao longo do caminho passam a perceber que o principal fator de diferenciação são os 

seus colaboradores. As pessoas são consideradas diferencial competitivo por possuírem 

valores e originalidade, e não conseguem ser copiadas facilmente.  

   Conforme Idalberto Chiavenato renomado autor nos estudos sobre administração 

de empresas (1999, p. 30), as pessoas eram vistas como meros recursos, mas com o 

avanço tecnológico um novo conceito surgiu em relação às pessoas, que por sua vez, 

passaram a ser reconhecidas como o mais precioso recurso de uma organização. Antes 

o ativo principal era a parte financeira e as pessoas eram passivas na organização, hoje, 

elas fazem parte do ativo, pois, “o capital financeiro deixou de ser o recurso mais 

importante, cedendo lugar ao conhecimento.’’ (idem, ibidem). 

   A partir daí podemos observar mudanças na forma de gestão, as empresas 

começaram a investir fortemente em programas para atrair, reter e aprimorar os talentos, 

uma vez que, esses programas permitem a potencialização de seus colaboradores e de 

suporte e subsidio para o desenvolvimento e crescimento da empresa, tornando-se 

valoroza, e consequentemente o fator chave para a competitividade. 

  A motivação pode ser compreendida como um impulso à ação e faz com que cada 

pessoa dê o melhor de si para atingir seus objetivos. Pode ser intrínseca, se ligada aos 
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desejos, anseios, interesses e percepção de cada um. Ou extrínseca, que é diretamente 

influenciada pelo ambiente em que o indivíduo está inserido e que de alguma forma o 

estimula e reforça a persistir em relação à determinados objetivos. 

  Sendo assim, como a organização pode influenciar no desempenho profissional de 

seus colaboradores através de estímulos e reforços, fazendo com que os mesmos 

persistam em relação à consecução dos objetivos?   

 Esse estudo, tem como foco discutir como os gestores que querem ter uma base de 

como instigar seus colaboradores, alinhando seus interesses individuais com os 

organizacionais, podem obter resultados positivos. 

 Através de um levantamento bibliográfico, têm por objetivo analisar fatores que 

potencializam a motivação e que influenciam o desempenho dos colaboradores, 

tornando-os satisfeitos e criativos, parte do pressuposto de que as organizações 

compreendem que as pessoas são as principais responsáveis pelo o sucesso e 

desempenho organizacional. Uma empresa só se sustenta através do trabalho de 

pessoas para organizar, gerenciar, administrar, controlar e a gerar ideias inovadoras. 

  Sendo assim, conclui-se, através de pesquisas como esta pode-se constatar, que a 

organização contribuirá para o desempenho de seus colaboradores, através de líderes 

que estejam plenamente capacitados em apontar as necessidades individuais de cada 

um que contribui para o contexto da organização de forma a consignar o alinhamento 

dos interesses pessoais com os organizacionais e assim sucessivamente. 

    

2 Conceitos de Motivação 

      Para entendermos a influência que a motivação tem sobre o desempenho 

organizacional, teremos que compreender definições básicas de alguns autores que 

contribuíram para o estudo. 

     Em um período em que as transformações são constantes, as organizações 

buscam instigar a motivação como forma de potencializar o desempenho profissional do 

colaborador. Segundo Stephen P. Robbins (2002), na obra Comportamento 
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Organizacional, motivar é avivar alguém para, desenvolver, dedicar-se, comprometer-se 

para querer vencer, aprender e sempre estar em busca de resultados. 

      Marilsa de Sá Rodrigues Tadeucci (2009) a luz de Paul E. Spector, pontua que 

motivação é uma condição interna que leva as pessoas a manifestarem explícitos tipos 

de comportamento, está relacionada a direção, intensidade e persistência dentro de um 

determinado intervalo de tempo. 

 Sendo assim, conforme vimos, para os autores a motivação é algo ligado aos 

aspectos internos e subjetivos. A ação direcionada das pessoas em relação aos 

objetivos organizacionais varia de acordo com esta motivação e é diferente de pessoa 

para pessoa em intensidade e grau de importância que estas lhe atribuem. 

     Podemos entender como direção a escolha feita entre as diversas possibilidades 

existentes, a intensidade como todo o esforço aplicado para a realização do objetivo e a 

persistência como o quanto a pessoa insiste para que o objetivo seja atingido.      

     Robbins, Judge e Sobral (2010), também conceitua como elementos fundamentais 

da motivação a intensidade, direção e persistência. Os autores concordam que é 

intensidade todo o esforço despendido para a execução de uma tarefa, pois é o 

elemento que a maioria das pessoas se refere ao falar de motivação, porém, uma alta 

intensidade pode não ser capaz de levar a resultados favoráveis de desempenho se não 

estiver canalizada á uma direção que seja favorável a organização. Precisa ser 

considerada a qualidade do esforço, tanto quanto a sua intensidade. Deve-se sempre 

buscar o tipo de esforço que vá em direção aos objetivos da organização ou que pelo 

menos sejam coerentes com cada um deles. Na dimensão persistência, entendida como 

o quanto de tempo a pessoa consegue manter o seu esforço, os estudiosos ainda 

acrescentam que todos os indivíduos motivados se mantêm na realização da tarefa até 

que os objetivos sejam atingidos. 

     Eduardo Soto, em Comportamento Organizacional - O impacto das emoções, 

explana que:  

                                     

Pressão interna surgida de uma necessidade, também interna, que excitando as 

esculturas nervosas, origina um estado energizador que impulsiona o organismo á 

atividade iniciando, guiando e mantendo a boa conduta até que alguma meta seja 

conseguida ou a resposta seja bloqueada. (2002, p.118) 
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       Já para Cecília Whitaker Bergamini, tem-se que “Com o passar do tempo, a 

motivação adquiriu diferentes interpretações, sem que nenhuma delas possa ser 

considerada como errada, ou destrua os argumentos da outra” (2008, p. 42). 

    Retomando Chiavenato (2010), vemos que a chave para compreender o processo 

de motivação reside em um bom relacionamento entre empresa e colaborador, nas 

quais as necessidades, impulsos e incentivos visíveis satisfazem ambas as partes. Não 

podemos falar em qualidade de produto ou serviço, se os que são responsáveis para 

desenvolvê-los, não estiverem satisfeitos com suas funções, não têm qualidade de vida 

e satisfação em seu local de trabalho. 

    Sendo assim, podemos afirmar que a motivação é algo que está diretamente 

relacionado aos desejos, necessidades e vontades de cada um que contribui na 

empresa, sendo o efeito da relação entre indivíduos e situação. Dentro de uma 

organização cada colaborador age de maneira diferente para atingir determinado 

objetivo, pois, as necessidades de cada um são diferentes, assim como seus valores, 

sua capacidade, suas crenças e isso acaba por produzir diferentes tipos de 

comportamentos. Mediante esses fatores, cada colaborador pode ser motivado de 

maneira diferente, sendo de forma intrínseca ou extrínseca. 

   A seguir, veremos uma breve conceituação sobre esses dois tipos de motivação, e 

de qual forma elas podem ser compreendidas e aplicadas para motivar os colaboradores 

de uma organização. 

 

 

 

    3   Motivação Intrínseca e Extrínseca 

      

     A motivação intrínseca, também conhecida como auto-motivação, é estimulada 

pelo próprio indivíduo e está intimamente ligada aos seus valores, desejos, prioridades, 

crenças e tudo que vá tirá-lo de sua zona de conforto. Nas situações de trabalho, pode-

se exemplificar pelo colaborador que tem prazer em realizar as suas tarefas, e o que lhe 

interessa não são os resultados finais e sim o caminho percorrido para chegar até o 

mesmo. 
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    Por este entendimento, os gestores devem dar a oportunidade para que esses 

colaboradores tomem decisões por si mesmos, liberdade para que possam parar, 

analisar e decidir o melhor caminho a ser seguido para a resolução do problema em 

questão, e consequentemente, realizarem suas atividades com maior perfeição. A falta 

de oportunidade pode levar a irritabilidade, estresse, desinteresse e até depressão, o 

que acarretará, em queda de sua produtividade. Os colaboradores motivados de forma 

intrínseca são os mais indicados para resultados á longo prazo, pois, têm satisfação em 

se dedicar a tarefa. 

    A motivação extrínseca, é estimulada pelo próprio ambiente organizacional, no qual 

o colaborador está interessado somente no resultado final e não no caminho a ser 

percorrido. Os gestores normalmente usam como incentivo estruturas de remuneração, 

premiação e elogios públicos ao colaborador para mantê-lo em bom nível de motivação. 

Os colaboradores motivados de forma extrínseca são indicados para resultados á curto 

prazo, tendo em vista que dependem de subsídios para realizar suas tarefas. 

    Os dois níveis de motivação estão interligados, e podem ser encontrados em uma 

única pessoa, já que o colaborador pode ser incentivado de forma intrínseca a executar 

um trabalho e ao mesmo tempo apreciá-lo. Assim, 

     

 As recompensas extrínsecas são os resultados que nos vêm à mente quando 

pensamos genericamente sobre recompensas: salário, benefícios adicionais e 

condições de trabalho agradáveis são exemplos comuns. Em contrapartida, as 

recompensas intrínsecas são mais intangíveis por natureza, e compreendem 

coisas como a realização pessoal e profissional, a estima de outras pessoas, ou o 

interesse que um trabalho possa despertar numa pessoa. Assim, as recompensas 

intrínsecas são intimamente ligadas à natureza do trabalho em si, ao passo que as 

recompensas extrínsecas se relacionam ao contexto e os aspectos materiais do 

trabalho sendo executado. (Bowditch; Buono, 1992, p.53). 

    

        De acordo com os autores Bowditch e Buono também, as recompensas 

extrínsecas são fundamentais para influenciar a motivação no desempenho dos 

colaboradores, de maneira que as mesmas estão ligadas a promoção, bônus, salários e 

adicionais. Enquanto que já a motivação intrínseca está diretamente ligada ao bom 

desempenho dentro da organização por parte do colaborador. Requerendo, estratégias 

para influenciá-los, conforme pode-se perceber no tópico seguinte. 
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    4 Estratégia Gerencial no Processo Motivacional 

 

         De acordo com Gil (2011), os administradores, supervisores e gerentes devem ser 

indivíduos com maior nível motivador, pois eles não podem motivar seus colaboradores, 

entretanto precisam do conhecimento e habilidade unido com a motivação, para despertá-

los e influenciá-los de forma direta, e devem estar atentos, identificando a necessidade 

individual de cada um, seus medos, anseios, desejos; de maneira que construa um 

ambiente capaz de satisfazê-los de forma que executem suas tarefas atingindo seus 

objetivos.            

    Kwasnicka (1995) salienta que o ponto inicial para os gestores que têm intenção de 

trabalhar com a motivação em seus colaboradores é saber identificar as necessidades 

que eles estão buscando com as que sejam atendidas, tendo em perspectiva que, 

nenhuma pessoa trabalha sem ter pelo menos um motivo, mesmo as que não precisam, 

estão em busca de algo que possa ocupar seu tempo livre e consequentemente lhes 

acrescente conhecimento. 

    Para Straub (1995), a motivação é basicamente a vontade e o alto nível de 

empenho que o colaborador emprega para que seus objetivos em relação as metas da 

organização sejam atingidas e consequentemente as suas necessidades. Ou seja, as 

pessoas que se sentem motivadas vão além das exigências de seus cargos e 

aprimoram as fronteiras em relação a sua capacidade, não por exigência e sim porque 

desejam dar uma contribuição extra e assim se certificar de que todas as pessoas as 

quais elas atendem estejam absolutamente satisfeitas com seu trabalho. 

   Vimos com os estudiosos mencionados acima, podemos dizer que o estímulo por 

parte do gestor, é primordial para que o colaborador se empenhe para superar seus 

próprios limites. E quando bem motivado, este desempenha seu papel com competência 

e eficiência de modo que consiga alinhar seus objetivos com os da organização.  

   Segundo Bergamini (1997), atenta também para o fato de que o indivíduo normal e 

sadio almeja, acima de tudo, assumir maior responsabilidade pelo que faz, participar das 

decisões sobre o que fazer, conquistar mais autonomia e respeito por sua condição 

profissional. 
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    Sendo assim, há a necessidade de que a organização seja mais democrática 

perante seus colaboradores, para que estes participem mais das decisões, tendo em 

vista que quando as pessoas percebem que são ouvidas e que suas idéias são levadas 

em consideração, há o fortalecimento de sua autoestima e o aumento significativo de 

seu potencial criativo. 

 

      5 Principais Teorias Motivacionais 

        

         Para abordarmos melhor o tema, discutiremos sobre as principais teorias que 

alicerçam os conceitos da motivação que são: Hierarquia das Necessidades de Maslow, 

Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg e Teoria da Expectativa de Victor Vroom. 

 

5.1 Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow 

 

   Abraham H. Maslow (1908-1970) foi um dos autores que contribuíram para que 

pudéssemos compreender a intensidade da necessidade humana, com a Teoria da 

Hierarquia das Necessidades, uma das mais conhecidas teorias sobre motivação no 

estudo da administração e do comportamento organizacional, que considera a existência 

de cinco sistemas responsáveis por grande parte do comportamento dos indivíduos, 

(CHIAVENATO, 2000), e que podem ser classificados como inferiores e superiores (  

Robbins, Judge e Sobral 2010). 

 As necessidades de nível inferior estão ligadas ás categorias fisiológicas e de 

segurança, pois é tudo o que é satisfeito em um indivíduo de forma externa.                                                     

Já as necessidades de nível superior estão ligadas ás categorias sociais, de estima e 

auto-realização, sendo é tudo o que é satisfeito de forma interna. 

Para Maslow as necessidades humanas são organizadas em um sistema de 

hierarquia, satisfazendo as necessidades primárias, pois o ser humano procura a 

satisfação das demais necessidades, conforme podemos visualizar na figura 1. 
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     Figura 1 - Pirâmide Representativa da Hierarquia das Necessidades de Maslow 

     Fonte: Comportamento Organizacional,2010; pg.198. 

    

   

    As necessidades fisiológicas estão ligadas á alimentação, sono, conforto físico, horário 

de trabalho razoável, horários para descanso, abrigo, satisfação sexual. Já as 

necessidades de segurança aparecem depois que satisfeitas às necessidades 

fisiológicas, sendo voltada para a estabilidade, proteção contra o perigo, contra as 

ameaças ou privações, condições seguras de trabalho, estabilidade no emprego, etc.  

Aquelas ligadas à fatores sociais, são chamadas necessidades sociais, que tendo sido 

satisfeitas as necessidades fisiológicas e sociais, surgem da necessidade de associação, 

de participação, de aceitação por parte dos colegas, de troca de amizade, de afeto e 

amor, levando à quarta necessidade, de estima, na qual envolve a auto apreciação, a 

autoconfiança, a necessidade de aprovação social e de respeito, de status, prestígio e 

consideração, além de desejo de força e de adequação, de confiança perante o mundo, 

independência e autonomia.  

   A última das necessidades, insere-se no campo de auto-realização; de grau mais 

elevado, decorrem da educação e cultura de cada pessoa, de sua pré-disposição em se 

auto desenvolver. 

      Nenhuma dessas necessidades consegue ser cem por cento satisfeita, porém, ao 

se encontrar em um nível parcial de satisfação, já não motiva mais o colaborador.  
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      Na medida em que cada uma é suprida, passa a ser esquecida e, a próxima se 

torna dominante e assim por diante. (Robbins, Judge e Sobral, 2010). 

 

 

5.2 Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg 

 

    Frederick Herzberg (1923-2000), aborda o comportamento das pessoas no 

trabalho. Para o autor, a motivação é influenciada por dois fatores: higiênicos e 

motivacionais, que são independentes e responsáveis pela satisfação ou não satisfação, 

insatisfação ou não insatisfação profissional das pessoas. (Chiavenato, 2003). 

    Os fatores higiênicos referem-se ao ambiente e possuem a função de impedir a 

insatisfação com o trabalho, sendo as condições que cercam o indivíduo enquanto 

trabalha, envolvendo as condições do seu ambiente de trabalho, salário, benefícios 

recebidos, supervisão, colegas e contexto geral que envolve o cargo ocupado.  

   Já os fatores motivacionais se referem às condições proporcionadas para que a 

pessoa consiga se desenvolver, através de conteúdo ou atividades desafiantes e 

estimulantes do cargo desempenhado, para que ela possa crescer profissionalmente e 

assumir maiores responsabilidades, sendo dessa maneira motivada em sua função 

através da realização de tarefas e deveres inerentes ao seu cargo.  

  Os sistemas de necessidades que correspondem aos níveis de estima e auto - 

realização de Maslow é que servem de fontes diretas de motivação para desenvolver um 

trabalho com eficácia e eficiência. Essas necessidades foram chamadas de fatores de 

motivação ou satisfação.  

  Para Chiavenato (2000), a delegação de responsabilidades ajuda a enriquecer a 

equipe, aumentando dessa forma a motivação coletiva, sem negligenciar fatores como 

estabilidade, segurança, benefícios, salários adequados e principalmente o 

reconhecimento profissional. 

 

 

5.3 Teoria da Expectativa de Victor Vroom 
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     Segundo Marras (2009), todas as pessoas têm seu comportamento orientado para 

resultados, ou seja, sempre executam uma tarefa já pensando no que irão receber em 

troca. Os fatores que podem determinar tal comportamento são: o valor da recompensa 

e o que se esperado como recompensa.          

     Para Robbins, Judge e Sobral (2010), a teoria de Vroom trabalha com uma 

predisposição que para o indivíduo ter determinado comportamento, no qual ele precisa 

acreditar naquilo lhe trará um bom resultado e consequentemente boas recompensas. 

Para tanto, são necessárias três relações de expectativa: esforço e desempenho, 

desempenho e recompensa e recompensa e metas pessoais. 

          A relação expectativa - esforço e desempenho: “se eu me esforçar serei 

reconhecido pela organização, mediante a avaliação de meu desempenho? ”  O autor 

esclarece que mesmo que a expectativa seja de reconhecimento pelo esforço, muitas 

vezes a resposta pode ser negativa, já que algum aspecto da capacidade para o cargo o 

colaborador pode deixar a desejar, às vezes sem perceber. Então, por mais que ele se 

esforce pode não conseguir ter um resultado positivo, ou ainda têm-se a possibilidade de 

que ele acredite que por algum motivo o seu chefe não goste dele e que não importa o 

quanto ele se esforce, não terá uma boa avaliação de desempenho. 

 

         Na relação expectativa - desempenho e recompensa: o pensamento é de que “será 

que se eu tiver uma boa avaliação de desempenho, receberei uma boa recompensa por 

isso? ” Para tanto o autor também esclarece que as organizações podem recompensar 

não somente o bom desempenho, mas também vários outros fatores dentre eles um 

colaborador leal, prestativo em relação aos outros colegas, que tenha coragem e 

principalmente iniciativa. Quando o fator financeiro está de alguma forma ligado aos 

fatores que podem ser tempo de empresa, ou preferência do chefe, os colaboradores 

começam a acreditar que a relação desempenho-recompensa não seja algo motivador. 

Pois, se os mesmos desejam ter uma boa promoção ou até mesmo um aumento de 

salário, devem estar totalmente cientes de que o seu rendimento terá que ser acima da 

média para que seja reconhecido e isso consequentemente será a recompensa pelo seu 

bom desempenho. 
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          Por relação expectativa -  recompensa e metas pessoais:  o colaborador questiona, 

“em que nível as recompensas organizacionais satisfazem as minhas necessidades, e 

qual a expectativa que isso exerce sobre mim? ” O autor nos coloca que é sempre 

importante que os gestores da organização adequem as recompensas as necessidades 

individuais de seus colaboradores, porém podem ter o quadro de recompensas limitado 

dentro da organização, o que acaba por dificultar a possibilidade de individualização. 

 

    Podemos notar mediante esta teoria  como a expectativa pode influenciar a 

motivação e consequentemente o desempenho dos colaboradores, se este se sente 

motivado em relação a organização, ao seu gestor e ao seu trabalho, isso o levará á crer 

que ele terá uma boa avaliação de desempenho e consequentemente uma boa 

recompensa, seja ela um aumento de salário, bônus ou até mesmo uma promoção 

sendo tudo isso ligado a satisfação de sua necessidade tendo impacto positivo sobre 

sua conduta dentro da empresa. 

   Caso esta expectativa não seja concretizada, pode-se gerar, no individuo, o 

sentimento de frustração e desânimo dentro da organização. 

 

 

     6 Clima Organizacional 

 

       Maximiano (2009) afirma que o clima organizacional tem a essência de como as 

pessoas se sentem em relação à empresa e seus administradores, tendo participação 

na motivação dos seus funcionários dentro da organização, visando um conceito 

evoluído de qualidade de vida no trabalho, um ambiente interno incluindo subordinados, 

supervisores e direção, com a importância no respeito na influência de motivar as 

pessoas, seus desempenhos e satisfação no trabalho. 

     Desta forma, clima organizacional é a percepção que os colaboradores têm da 

empresa e seu ambiente de trabalho, pode ser também considerado um retrato da 

relação entre colaboradores e organização. 

    Para Couri (2008), o clima organizacional é a percepção que as pessoas têm da 

empresa tal como ambiente, estrutura, politicas, processos e sistemas.  Chiavenato   
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(2008) salienta que, toda organização possui clima organizacional que é constituído pelo 

meio interno, ou seja, uma atmosfera psicológica própria de cada uma delas.  

    Já Wiesel (2005) o clima retrata o grau de satisfação material e emocional das 

pessoas no trabalho. 

    A gestão de clima organizacional é de fundamental importância, um ambiente que 

gera satisfação tende a gerar produção com excelência. Peter & Mark. (1994) afirmam 

que a forma como se lida com as diferenças individuais indica um determinado clima 

entre as pessoas e tem uma intensa influência sobre a vida em grupo, da equipe. 

Sobretudo no comportamento organizacional, nas relações interpessoais, nos processos 

de comunicação e na produtividade.  

     Para as empresas bem-sucedidas tornou-se essencial fazer do ambiente de 

trabalho um local agradável, pois ele torna mais fácil o relacionamento interpessoal e 

melhora a produtividade, resultando em vantagens competitivas e ainda reduz acidentes, 

doenças, absenteísmo e rotatividade do pessoal. (CHIAVENATO, 2010). 

     Em Ferreira (2013), o clima organizacional é a percepção das pessoas em relação 

ao lugar onde trabalham. O mesmo está atrelado com variáveis como o estilo de 

liderança e motivação. O ambiente das organizações influencia sim a motivação, pois o 

clima é percebido pelos colaboradores como “qualidade”, de modo que isso passa a ter 

influência sobre seu comportamento. 

      Siqueira (2008 apud Ferreira 2013), aponta que há fatores que influenciam a 

formação do clima organizacional como o apoio da chefia e organização, recompensas, 

conforto físico, controle, pressão e coesão. Apesar de o clima ser algo muito abstrato, 

ele se faz presente por meio de indicadores, que possibilitam sinais sobre sua qualidade, 

a classificando assim como favorável ou desfavorável. 

 

6.1 A importância do estudo de clima organizacional 

 

      Segundo Luz (2003), menciona que após o diagnóstico do clima, já é possível 

sentir se a organização apresenta um clima bom ou ruim, de modo que, em um clima 

bom podemos observar um ambiente qual os colaboradores exercem suas atividades 

com alegria, entusiasmo, tem participação e comprometimento.  
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   Indicação de pessoas com parentesco para incorporar na organização também 

indica favorecimento de clima, pois é sinal de que o colaborador se sente bem, satisfeito 

e motivado perante a organização. Tempo de permanência e rotativismo também são 

considerados bons indicadores. 

       Em um clima ruim podemos observar um ambiente de conflitos, rivalidade, 

desinteresse na realização de tarefas, resistência ao que é solicitado, comunicação 

equivocada; tendo como consequência ações desfavoráveis aos objetivos da 

organização por parte dos colaboradores. A alta taxa de rotatividade e falta de orgulho 

por parte do colaborador também são considerados ruins indicadores. 

    

 6.2 A influência da liderança no clima organizacional 

 

     De acordo com Fiorelli (2000), o líder tem a aptidão através do poder que lhe é 

concedido, para beneficiar ou debilitar todos os laços emocionais que possibilitam 

harmonia á equipe. Ao mesmo cabe ajustar os inúmeros pontos de vista existentes, de 

forma que possa evitar conflitos e assim executar seu papel que é conduzir a 

organização para o alcance de metas existentes. 

     Gehringer (2003) menciona que o líder executa a função de simplificador de 

problemas dentro da organização, é como se o mesmo servisse como uma ponte entre 

seus colaboradores e os problemas existentes e as devidas soluções a serem tomadas. 

Uma liderança eficiente possui relação positiva de respeito e reciprocidade entre 

subordinados e líderes.  

     Segundo Ferreira (2013), a liderança tem por objetivo identificar o nível de 

satisfação entre colaboradores e seu gestor, e se nessa relação há respeito sobre o 

desempenho, consentimento de autonomia e fortalecimento através de apoio. Se for 

algo que seja pertinente a área da comunicação e participação, é avaliado o grau de 

satisfação mediante divulgação de informações, fatos considerados relevantes e as 

diversas maneiras de participação do colaborador no dia-a-dia. 

     Liderança dentro da gestão de clima organizacional, exige algumas atividades 

para que possa ser conduzida de maneira coerente. Deve-se mostrar aos colaboradores 

de forma clara onde se almeja chegar, fazendo com que entendam o real momento da 

organização, de forma que possam a partir daí desempenhar o melhor de si, na busca 
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de resultados eficientes. Uma variável relacionada a esse tema é a questão da 

credibilidade, que é a ligação do que se propõem a organização e as ações para 

resultados. 

    Não existe um modelo ideal de liderança a ser seguido, e nem o melhor ou pior 

estilo e sim aquele que melhor se adequa aos valores e propósitos da organização. 

(Gehringer, 2003). 

     Chiavenato afirma ainda que: 

"Quando há baixa motivação entre os membros, seja por frustração ou 

barreiras à satisfação das necessidades, o clima organizacional tende a 

baixar-se, caracterizando por estado de depressão, desinteresse, apatia, 

insatisfação, etc., podendo, em casos extremos, chegar a estados de 

agressividade, tumulto, inconformidade, etc. típicos de situações em que os 

membros se defrontam abertamente com a organização (como nos casos 

de greve, piquetes etc.)." (2002 p.94). 

       Conforme vimos por Chiavenato (2002), o líder é o responsável por conduzir as 

boas relações dentro da organização, de forma que isso leve seus subordinados a 

realizarem suas tarefas com maior eficiência, caso contrário poderá surgir influências 

negativas que podem afetar diretamente o clima organizacional e o relacionamento entre 

seus colaboradores. Para que haja um ambiente saudável, o líder deve sempre procurar 

saber ouvir seus subordinados, de forma que possa identificar os problemas que 

venham a impedir seu crescimento dentro da organização.  

      Quando o líder se abre para um diálogo, seus subordinados se sentirão com 

liberdade para falar sobre questões que necessitam serem resolvidas e assim ajudam a 

criar um ambiente harmonioso. 

    Carvalho e Melo (2008), confirmam essa questão de que é de extrema importância 

ouvir o colaborador para identificar limitações que possam vir a impedir o 

desenvolvimento de relações entre membros do grupo, ou até mesmo relações 

organizacionais. O desenvolvimento de um clima favorável dentro da organização é 

importante, já que permite que os colaboradores venham a dialogar com seus líderes, de 
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forma que saibam que tem apoio dos mesmos para buscar soluções e fazer correções 

necessárias em seu trabalho. 

      Retificam também que quem cria o ambiente, assim como as boas relações com 

seus colaboradores, o que é fundamental é o próprio líder. Ele é o responsável por 

influenciá-los para que possam desempenhar suas funções da melhor maneira possível. 

 

    

Considerações Finais 

     

             Conclui-se que a organização pode influenciar no desempenho de seus 

colaboradores, através de líderes que sejam capazes de identificar as necessidades 

individuais de cada um que está inserido no ambiente organizacional sob sua supervisão, 

de forma que lhes de suporte, autonomia para criar, dar sugestões de novas ideias  e se 

fazer presente na tomada de decisões, de maneira que cada colaborador se sinta 

satisfeito e consequentemente motivado para a realização de suas tarefas e assim 

continue a trabalhar com entusiasmo para levar a organização a patamares elevados. 

     O líder deve sempre se lembrar de que a vida interna de cada colaborador tem 

impacto direto sob sua produtividade, criação e até mesmo convivência com os outros 

colegas. Pessoas satisfeitas, resultam em maior taxa de produtividade, maior empenho 

para a realização de tarefas, menos erros, redução de faltas e atrasos, de maneira que o 

retorno para a organização passa a ser totalmente positivo em relação ao esperado.  

     Outro fator a ser observado é o clima organizacional, pois este está ligado a 

essência da organização e como as pessoas se sentem estando ali. É necessário que o 

líder faça o possível para que o local de trabalho sempre seja um ambiente agradável, 

que favorece a comunicação, a cooperação e a sinergia, consequentemente melhora a 

produtividade e eficiência. 

      Pode-se refletir ainda que a indiferença da organização em relação aos seus 

colaboradores não os valorizando, dificulta o progresso das pessoas que ali estão. E 
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essa falta de reconhecimento reflete em uma experiência negativa para os mesmos. É 

importante que os líderes conheçam cada membro de sua equipe, suas necessidades, 

medos, anseios, desejos, expectativas, auxiliando e valorizando suas contribuições, pois 

o trabalho tem que ser algo que dignifica. 
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