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RESUMO
O presente artigo busca compreender o papel do planejamento nas organizações internacionais e a
discussão de estratégias mais adequadas para este contexto. A busca pela reflexão dos desafios do
processo de internacionalização das empresas, perpassando a contextualização histórica da própria
globalização, será explicitada em alguns textos durante a leitura deste paper. Serão expostos as principais
diferenças das características existentes entre os países, decisões estratégicas e vantagens competitivas
para motivar o empreendedorismo universalista através da internacionalização das organizações.
Palavras-chave: Internacionalização. Globalização. Relações Internacionais. Perspectivas
Internacionais. Empresas Globais.

ABSTRACT
This article seeks to understand the role of planning in international organizations and to discuss the
most appropriate strategies for this context. The search for reflection on the challenges of the
internationalization process of companies, permeating the historical context of globalization itself, will
be explained in some texts during the reading of this paper. The main differences in the existing
characteristics between countries, strategic decisions and competitive advantages to motivate
universalist entrepreneurship through the internationalization of organizations will be exposed.
Keywords: Internationalization. Globalization. International Relations. International Perspectives.
Global Companies.

ABSTRACTO
Este artículo busca comprender el papel de la planificación en los organismos internacionales y discutir
las estrategias más adecuadas para este contexto. La búsqueda de la reflexión sobre los desafíos del
proceso de internacionalización de las empresas, permeando el contexto histórico de la propia
globalización, será explicada en algunos textos durante la lectura de este artículo. Se expondrán las
principales diferencias en las características existentes entre países, decisiones estratégicas y ventajas
competitivas para motivar el emprendimiento universalista a través de la internacionalización de las
organizaciones.
Palabras clave: Internacionalización. Globalización. Relaciones Internacionales. Perspectivas
internacionales. Empresas Globales.

INTRODUÇÃO
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Crescer internacionalmente nas relações internacionais de comércio, de serviço e
transações financeiras, ainda é um grande desafio para todas as nações no mundo, mesmo diante
de um mundo cada vez mais interdependente e globalizado, onde os impactos das informações
assimétricas percorrem rapidamente de um país ao outro.
Em meados da década de 70, a partir da publicação de uma série de artigos da
Universidade de Uppsala, que retratavam a maneira que as empresas suecas estavam se
internacionalizando, forma-se a Escola de Uppsala, que viria a ser sucedida pela Escola Nórdica
de Negócios Internacionais.
Quando se fala em mercado internacional é necessário caracterizá-lo. De acordo com as
pesquisas de Scherer (2007) A internacionalização dos negócios teve rápido desenvolvimento
especialmente a partir da década de 1980, e tem gerado impactos econômicos e sociais de
diferentes naturezas. Juntamente com o fenômeno chamado de globalização que se “caracteriza
por um rápido movimento dos fatores econômicos (capital, trabalho, tecnologia, serviços e
produtos), sendo eles todos integrados às economias internacionais com a intensificação dos
fluxos financeiros e informacionais”. Seu estudo procura sustentar que a internacionalização é
uma dimensão maior do processo estratégico permanente encontrado nas empresas.
O presente artigo se divide em 4 partes, sendo a primeira parte a introdução ao tema,
trazendo a contextualização do início da intensificação dessa discussão. A segunda parte aborda
duas das escolas históricas dos Negócios Internacionais e suas implicações na
internacionalização, inclusive com o caso das empresas portuguesas no mercado brasileiro. A
terceira parte trata de discutir as estratégias de inserção na internacionalização e os resultados
na série histórica dos últimos anos de IDE no Brasil, a importância da teoria do Diamante de
Porter no contexto da internacionalização. Por fim, a quarta parte traz as considerações finais
onde é feito um apanhado das principais ideias discutidas neste artigo e por último o referencial
teórico no qual se apoia nas referências bibliográficas.
As Escolas de Uppsala e Nórdica: suas implicações na discussão da internacionalização
De acordo com Bueno e Domingues (2011, p. 62) esse processo “tem sido objeto de
estudos dos meios acadêmicos da área de negócios e gestão internacional desde os idos dos
anos 1960”. Quando se pensa a abordagem de Negócios Internacionais, observava-se que havia
um forte viés econômico, e nesta abordagem, destaca-se o modelo de Vernon (1966, 1979), que
surgiu para complementar as teorias de internacionalização da época, baseadas somente na
comparação de custos de produção e comercialização. (BUENO e DOMINGUES, 2011, p. 62)
As empresas passam a ser enxergadas pela Escola de Uppsala como processos
cumulativos de aprendizagem, o que envolve sua complexa estrutura de recursos, forças de
influências e as competências empresariais. (HILAL e HEMAIS, 2003)
Pela perspectiva comportamental,
O modelo de Uppsala compreende a internacionalização como um processo composto
por diversas fases que podem ser sequenciais ou não. Em um primeiro momento, as
organizações limitam-se a transações comerciais que envolvem importações e/ou
exportações. Porém, caso a organização estabeleça uma representação fixa, como um
escritório comercial em outro país, ela já será considerada uma organização
internacional. Além disso, se realizar investimentos diretos em instalações produtivas
no exterior, ela passará para outra fase: a de empresa multinacional. A evolução dessa
fase é a criação de subsidiárias em diferentes países. Nesses modelos gradativos de
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internacionalização, uma das premissas é que o conhecimento e o comprometimento
com os mercados estrangeiros sejam graduais, conforme Hörnell, Vahlne e
Wiedersheim-Paul (1973), Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) e Johanson e Vahlne
(1977, 1990). (BUENO e DOMINGUES, 2011, p. 64)

A Escola Nórdica de Negócios Internacionais, a linha sucessora das abordagens de
uppsala, segundo Carlson (1975) apud Hilal e Hemais (2003, p.111) diz que “a
internacionalização da firma, seja por meio de exportações, seja por meio de investimentos
diretos (FDI), é uma consequência do seu crescimento”.
A internacionalização seria uma decorrência de quando o mercado interno fica saturado
ao ponto de tornar-se um empecilho para a expansão da empresa. De acordo com CARLSON,
(1975) apud HILAL e HEMAIS, (2003), “o processo de internacionalização se assemelha a
andar cautelosamente em terreno desconhecido. As operações no exterior implicam atravessar
fronteiras nacionais, o que cria incerteza adicional”.
Três fatores impulsionam a internacionalização das empresas segundo a teoria de John
Dunning na década de 1970, sendo eles: vantagem em propriedade, localização e internalização.
(DUNNING, 1973). Segundo as pesquisas de BOONE, KURTZ (1998) apud CERCEAU e
LARA (1999) “o comércio internacional torna-se vital para um país, bem como para suas
empresas, por várias razões: o comércio expande mercados, cria oportunidades para a produção
e distribuição de bens, permite às empresas explorarem oportunidades crescentes em outros
países [...]”.
Há pesquisas que apontam que o IDE sofre influência de determinantes econômicos,
culturais e políticos, que no caso luso-brasileiros, podem ser resumidos em 3 relevantes
aspectos: a) cultural (língua comum e laços históricos); b) econômicos (potencial de
crescimento mercado brasileiro e dimensão); c) político (estabilidade política à época).
(CARLA COSTA, 2002, 2003 apud SILVA, 2005, p. 109).
Para (SILVA, 2005, p. 106) o IDE passa a expressar seu valor nos interesses teóricos,
uma vez que não mais pode ser ignorado enquanto fluxo, assim “para autores como Kleinert
(2004), ele tornou-se mesmo o principal meio de integração econômica mundial,
designadamente pela via da internacionalização da produção”.
No período compreendido entre os anos de 2000 até 2003, de acordo com Silva (2005,
p. 103), a América Latina sofreu os efeitos combinados da queda regional e global que se
verificou nas entradas de IDE. No caso do Brasil, depois de um crescimento acelerado desde
1993, atingiu-se um patamar máximo em 1998-2000 (com valores muito aproximados para os
três anos individualmente considerados) e observou-se uma diminuição em seguida (Silva e
Fernandes, 2003; Lacerda, 2004).
No início da década de 1990 com a abertura do mercado brasileiro para a
internacionalização, houve no país a intensificação da relação com empresas portuguesas, vinda
para se instalarem no território brasileiro. O estudo que analisou o aspecto da
internacionalização das empresas portuguesas no Brasil, [...] “é revelador e situa-se numa das
direções que emergem das novas abordagens teóricas sobre as transformações da economia
mundial não apenas ao longo das últimas duas décadas, mas também, ao que tudo indica, nos
anos que temos pela frente”. (SILVA, 2005, p. 112)
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Analisando o processo da chegada das empresas portuguesas para o Brasil, quanto ao
processo linguístico ser determinante na década de 90 e não nas de 70 ou 80, Bergeijk (1996)
apud Silva (2003, p. 111) diz que:
[...] é possível admitir que, no contexto da globalização e com vistas às empresas se
posicionarem melhor competitivamente, elas tiram partido das afinidades linguísticas,
históricas e culturais entre países, mesmo quando são distantes e com outras diferenças
por vezes consideráveis. No quadro desta hipótese, a globalização estimula o
agrupamento linguístico e cultural dos países, que funciona como uma base
competitiva natural para as empresas que se internacionalizam.

É importante compreender que o mercado globalizado se caracteriza por ter uma
ausência de “fronteiras”, que pese a existências de fronteiras culturais que precisam ser
rompidas, também pela presença cada mais intensa de empresas sem pátria e de produtos sem
nacionalidade, quer dizer, que consumimos produtos advindos de diferentes partes do globo.
Essa condição faz com novas diretrizes sejam focadas para o desenvolvimento empresarial, tais
como: criação de valor, flexibilidade e aprendizagem, tecnologia da informação,
multifuncionalidade e formação de redes a partir do estreitamento dos relacionamentos intra e
interorganizacionais. (WIND, 1998 apud ECHEVESTE et al., 1999, p. 168)
Moran, Harris e Stripp (1997) apud ECHEVESTE et al. (1999, p. 171) “classificam o
desenvolvimento de recursos humanos, projetado em torno da globalização, como sendo a arte
de posicionar uma organização além das fronteiras nacionais, adaptando-a a quaisquer outros
ambientes em mudança, onde existam mercados e recursos”.
Essa necessidade de adaptação se dá pela necessidade que as empresas internacionais
precisam ter para se moldar às mudanças globais e para isso um novo perfil de profissional
precisa ser encontrado. Os resultados apresentados pelo Business International Research
Report, apontam que:
Os anos 90 testaram a capacidade das empresas transnacionais em reagir rapidamente
às mudanças globais de recursos humanos, assim como em todas as outras áreas. Os
métodos tradicionais de recursos humanos tiveram de ser redefinidos, ampliados e
aplicados, de modo a atacar novos desafios que variam conforme o perfil da nova
força de trabalho (Nascimento Neto, 1996; Bernardi, 1998). Esse novo desafio para a
área de recursos humanos é grande responsabilidade para muitos profissionais de hoje,
e exigirá que eles repensem e enquadrem seus papéis como pensadores estratégicos,
gerentes sistêmicos e especialistas transculturais capazes de atender às necessidades
de uma força de trabalho global para um mercado global. (MORAN, HARRIS e
STRIPP, 1997 apud ECHEVESTE et al., 1999, p. 171)

Visto a necessidade pensar um novo profissional para essa realidade global, é relevante
também considerar que as determinantes culturais podem são importantes no processo de
internacionalização, como no caso das empresas portuguesas vindas para o Brasil, e portanto,
pode-se dizer que há benefícios explícitos neste aspecto cultural (linguístico), pois:
[...] se a globalização valoriza este tipo de proximidades, importa saber qual a lógica
econômica que está subjacente ao processo. O caso da língua, em particular, presta-se
a uma análise esclarecedora a esse respeito. De fato, entre outros aspectos que se
podem referir, uma língua comum reduz os custos de comunicação das transações
entre países, contribui para a formação de vastos mercados de certos produtos – o
audiovisual é talvez o exemplo mais evidente – e gera uma série de externalidades
para os países que a partilham (SILVA, 2001).
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Logicamente, que todas essas transformações que hoje caracterizam a globalização em
sua forma hegemônica são resultado de construções históricas e não somente no panorama
econômico.
Assim, as empresas globais devem agir considerando pelo menos esses 3 princípios: a)
visão dos aspectos macroeconômicos e seus impactos; b) superar as lacunas culturais, visando
melhor a comunicação e possibilidades de sucesso; c) think global, adotar uma mentalidade
global. (MORAN, HARRIS e STRIPP, 1977 apud ECHEVESTE et al., 1999, p. 168)
Vale lembrar, que neste cenário em que as empresas buscam a internacionalização,
existe hoje a realidade do multiculturalismo, que pelas palavras do catedrático Boaventura, o
multiculturalismo emancipatório,
[...] que estamos a tentar buscar é um multiculturalismo decididamente pós-colonial
neste sentido amplo. Portanto, assenta fundamentalmente numa política, numa tensão
dinâmica, mais complexa entre a política de igualdade e a política da diferença; isso é
o que ele tem de novo em relação às lutas da modernidade ocidental do século XX,
lutas progressistas, operárias e outras que assentaram muito no princípio da igualdade.
(GANDINE HIPÓLITO, 2003, p. 12)

O multiculturalismo emancipatório apoia-se na premissa de que as culturas são todas
elas diferenciadas internamente “e, portanto, é tão importante reconhecer as culturas umas entre
as outras, como reconhecer diversidade dentro de cada cultura e permitir que dentro da cultura
haja resistência, haja diferença”. (GANDINE HIPÓLITO, 2003, p. 13)

Algumas estratégias de inserção no mercado internacional e o IDE brasileiro
Diante da complexidade que a globalização institui, as empresas se deparam com
estratégias fundamentais para sua inserção no mercado internacional, que segundo Sue e
Kimura (1997, p. 53) seriam elas: licenciamento, Joint-venture, alianças estratégicas,
investimento direto solo e fusões e aquisições internacionais.
A partir do trabalho de Sue e Kimura (1997, pp. 54-56) pode-se dizer, resumidamente,
que essas estratégias seriam de maneira bem sintética:
i)
o investimento direto solo internacional é “a transferência de
conhecimentos e habilidades de uma organização para um país estrangeiro por
meio de um investimento direto e sem a ajuda de parceiros”;
ii)
aquisição é o ato de adquirir uma empresa local, que pode ser
feita através de um investimento direto solo;
iii)
fusão internacionais é quando as empresas originárias
desaparecem dando lugar a uma terceira organização;
iv)
Os joint-ventures representam uma sociedade entre 2 empresas,
sendo uma local e outra estrangeira, a partir da qual nasce uma outra empresa
autônoma.
v)
alianças estratégicas representam um acordo através do qual duas
ou mais empresas passam a trabalhar conjuntamente de maneira formal ou
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informal, sendo sua definição ainda controversa na literatura.
Frente às possibilidades estratégicas de inserção na internacionalização apresentadas
acima, os conceitos de first movers e de late movers, apresentados por Bartlett e Ghoshal (2000)
apud Bueno e Domingues (2011, p. 67), são de grande valia para esse processo, pois elas
abordam a questão do timing da estratégia de internacionalização e suas implicações.
De acordo com Bueno e Domingues (2011, p. 67):
Uma empresa, ao ser a primeira de seu setor a transformar sua operação em
internacional, aceita o risco do desconhecimento, do investimento maior para
enfrentar o ambiente ainda não explorado e para a consolidação de seu produto e de
sua marca. Em contrapartida, ela tem a vantagem de ser a primeira a explorar e com
isso tem mais chances de estabelecer seus diferenciais competitivos no novo mercado
e de fidelizar os clientes a sua marca. Já as empresas que iniciam a internacionalização
por último, as late movers, saem em desvantagem no quesito fidelização e tempo de
construção de marca no exterior. Mas elas têm a vantagem de entrar em um mercado
já consolidado, em que o cliente já conhece o produto ou o serviço e as informações
estão disponíveis para que uma análise mais profunda seja feita e as escolhas das
estratégias sejam mais bem parametrizadas. Além da experiência e do timing com a
internacionalização, o contexto nacional, tanto do ponto de vista econômico quanto
político e social, também tem relevância para as estratégias de internacionalização.
Assim, considerar o cenário geopolítico atual é imprescindível para a análise das
empresas de países emergentes – como o Brasil – frente à internacionalização.

Historicamente, o impulso para a internacionalização das empresas brasileiras se dá no
final do século XX a partir da abertura da economia do Brasil, em conjunto com a estabilização
da moeda. A abertura da economia brasileira foi resultado dessas políticas macroeconômicas
inicialmente do governo Collor (1990-1992). Contudo, precisa-se destacar que a quebra dos
monopólios nacionais, foi fundamental para a entrada de empresas internacionais e políticas
desse governo de implantação do Programa Nacional de Desestatização, executado a partir de
1990. Após o governo Collor, já no governo de Itamar Franco (1992-1995), teve início o Plano
Real e a estabilização da moeda. Nesse governo, entre 1993 e 1997, ocorreu a ampliação do
Programa Nacional de Desestatização. Porém o que se viu não foi necessariamente a
internacionalização das empresas brasileiras. (BUENO e DOMINGUES, 2011, p. 73)
Na trajetória de internacionalização, "as empresas brasileiras, mesmo à época já
internacionalizadas, tornaram-se dependentes de uma série de mudanças e ajustes econômicos
– um conjunto de políticas nos campos cambial, financeiro e comercial – para, finalmente, terem
condições de atuação em âmbito internacional”. (BUENO e DOMINGUES, 2011, p. 74)
Observa-se que a internacionalização ampliou profundamente os investimentos diretos,
inclusive no Brasil, contudo, nos últimos anos ocorreu queda neste volume a nível mundial, de
acordo com o (NEXO JORNAL, 2019).
Segundo a NEXO JORNAL (2019) a partir de dados da UNCTAD (Conferência das
Nações sobre Comércio e Desenvolvimento) os maiores destinos desses investimentos em 2016
analisados entre 7 países, o Brasil se encontraria na 7ª posição, conforme gráfico 1.
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Gráfico 1. Maiores Destinos de Investimento Direto em 2016

O Brasil se apresenta na 7ª posição, o que por um lado representa a necessidade de
ampliar sua participação mundial na fatia de investimentos diretos globais e, por outro, aponta
que há espaço para o país avançar neste sentido, desde que crie condições internas e externas
para tal.
Segundo BC (2018) os dados do Relatório de Investimento Direto (2018) apontam que
“os fluxos líquidos de IDE totalizaram US$19,4 bilhões em 2017, aumento de 31,7%
comparativamente a 2016, conforme mostra o gráfico 2.

Gráfico 2. Posição Total de IDE

Ainda de acordo com BC (2018), no Relatório IDP (2018),o IDE na forma de
Participação na Capital, incluindo lucros reinvestidos, respondeu pela maior parte dos fluxos,
com valores menores para Operações Intercompanhia, padrão observado ao longo da série. A
posição de IDE em 2017 é a maior da série”.
Precisa-se considerar neste processo de ampliação do IDE e na questão da
internacionalização que, de acordo com Bueno e Domingues (2011), para além da experiência
e do fator timing para se internacionalizar, que as variáveis nacionais, “[...] tanto do ponto de
vista econômico quanto político e social, também tem relevância para as estratégias de
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internacionalização. Assim, considerar o cenário geopolítico atual é imprescindível para a
análise das empresas de países emergentes – como o Brasil – frente à internacionalização”.

Diamante da Vantagem Competitiva
Em um mundo de competição mais aberta e de mudanças implacáveis, a abordagem
estrutural à competição é mais importante que nunca. Isso envolve, entre outros aspectos, uma
compreensão maior sobre quais fatores práticos dos teóricos das Escolas do Pensamento
Estratégico vão guiar as decisões do estrategista, visto que, nas últimas décadas, cresceram
muito os estudos sobre as estratégias das organizações. Somente para citar algumas dessas
linhas de pensamento, temos 2 exemplos: a Escola do Empreendedorismo para a qual a
estratégia está na cabeça do líder empreendedor e o processo de estratégia sofre influência por
este; a Escola do Poder. (SOHN, 2004)
A compreensão das forças que moldam a competição setorial é o ponto de partida para
o desenvolvimento da estratégia. As 5 forças de Porter revelam porque a lucratividade se situa
em tal nível. O trabalho do estrategista consiste em compreender e enfrentar a competição e
para tanto, vale a análise dos vetores do diamante de Porter: i) concorrentes; ii) clientes; iii)
fornecedores; iv) entrantes potenciais; v) produtos substitutos. (PORTER, 1994)
O Diamante da Vantagem Competitiva da Nação passa pela análise das condições e de
fatores como: a posição do país quanto aos fatores de produção, mão de obra qualificada e
infraestrutura; as condições da demanda no mercado para os produtos do setor; os setores
correlatos e de apoio (presença ou ausência de fornecedores internacionais competitivos); e por
fim, a estratégia, estrutura e rivalidade (como as organizações são constituídas, organizadas e
gerenciadas).
As diretrizes do diamante constituem o ambiente em que as organizações nascem, se
desenvolvem e aprendem a competir, bem como, ele determina como o sistema afeta os
ingredientes essenciais para a obtenção do sucesso competitivo internacional. (PORTER, 1994)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o crescimento extraordinário dos negócios internacionais nas últimas
décadas, as empresas que desejam se internacionalizar precisam planejar suas estratégias de
inserção no mercado globalizado.
Para tanto, observou-se que vivemos em um mundo globalizado em que esse fenômeno
se “caracteriza por um rápido movimento dos fatores econômicos (capital, trabalho, tecnologia,
serviços e produtos), sendo eles todos integrados às economias internacionais com a
intensificação dos fluxos financeiros e informacionais”.
Essa volatilidade dos recursos e fatores exige sair de uma perspectiva somente de viés
econômico para se compreender a internacionalização, “[...] seja por meio de exportações, seja
por meio de investimentos diretos (FDI), é uma consequência do seu crescimento, ou seja,
decorrente da saturação do mercado interno, que de acordo com CARLSON, (1975) apud
HILAL e HEMAIS, (2003), “o processo de internacionalização se assemelha a andar
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cautelosamente em terreno desconhecido. As operações no exterior implicam atravessar
fronteiras nacionais, o que cria incerteza adicional”.
Mediante a esse rompimento das fronteiras, as empresas que investem em sua
internacionalização se deparam inevitavelmente com a presença do fenômeno social do
multiculturalismo emancipatório, que “apoia-se na premissa de que as culturas são todas elas
diferenciadas internamente “e, portanto, é tão importante reconhecer as culturas umas entre as
outras, como reconhecer diversidade dentro de cada cultura e permitir que dentro da cultura
haja resistência, haja diferença”. (GANDIN e HYPÓLITO, 2003, p. 13)
Diante da complexidade estabelecida em um mundo globalizado surgem algumas
estratégias de inserção no mercado internacional, tais como: licenciamento, Joint-venture,
alianças estratégicas, investimento direto solo e fusões e aquisições internacionais. (SUEN e
KIMURA, 1997, p. 53)
Não se pode perder de vista outros aspectos que influem na internacionalização como:
a) cultural (língua comum e laços históricos); b) econômicos (potencial de crescimento mercado
brasileiro e dimensão); c) político (estabilidade política à época). (CARLA COSTA, 2002, 2003
apud SILVA, 2005, p. 109). Que no caso brasileiro da entrada das empresas portuguesas no
país, tiveram bastante relevância.
No entanto, outro aspecto importante na decisão de internacionalizar é o posicionamento
estratégico frente aos conceitos de first movers e de late movers, apresentados por Bartlett e
Ghoshal (2000) apud Bueno e Domingues (2011, p. 67), que retratam a questão do timing da
estratégia de internacionalização e suas implicações.
No caso brasileiro o crescimento do IDE alcançou em 2017 um aumento de cerca de
31,7% frente a 2016, sendo o maior crescimento dos últimos anos.
E como apontam Bueno e Domingues (2011), para além da experiência e do fator timing
para se internacionalizar, é importante levar em consideração as variáveis nacionais, “[...] tanto
do ponto de vista econômico quanto político e social, também tem relevância para as estratégias
de internacionalização.
Com isso, a Teoria do Diamante de Porter (1994) se apresenta como uma peça
fundamental na estrutura de análise da internacionalização, pois essa prediz que: é necessário
se ter compreensão de que as 5 forças de Porter, revelam porque a lucratividade se situa em
determinado nível. Assim, o trabalho dos estrategistas passa a contar com esse aporte de
compreensão para enfrentar a competitividade a partir da análise dos vetores do diamante de
Porter: i) concorrentes; ii) clientes; iii) fornecedores; iv) entrantes potenciais; v) produtos
substitutos. (PORTER, 1994)
É importante ter em tela as principais diferenças entre os países, avaliando essas
diferenças a partir de diversas perspectivas, tais como: econômicas, sociais, culturais, políticas,
jurídicas e financeiras.
À empresa que deseja se internacionalizar, ainda, precisa pensar sobre o papel da
diversidade cultural, enquanto fator que pode favorecer ou dificultar o sucesso da
internacionalização ou até mesmo influenciar o timing de entrada, em quais mercados entrar, e
até em quais mercados não entrar.
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RESUMO
Liderança significa influenciar indivíduos para a obtenção do resultado esperado. Além disso, o conceito
de liderança pode estar atrelado ao desenvolvimento de pessoas, criatividade, tomada de decisão e em
transformar liderados e líderes de si mesmos dentro de uma organização. O posicionamento adequado
da liderança é um dos fatores fundamentais para uma organização. Assim, a postura comportamental,
física e emocional do líder pode impactar diretamente sobre seus liderados, bem como em suas entregas
para fins de atingimento dos objetivos organizacionais. O líder de alta performance deve sempre manterse atualizado com as notícias, entender toda a empresa, não apenas a área onde a empresa está localizada,
nunca parar de aprender e atualizar, compartilhar conhecimentos e experiências com os membros da
equipe generosamente, comunicar objetivos pessoais, entender claramente a área e a empresa e fornecer
informações relevantes regularmente. Desse modo, o tema do presente estudo é a importância do líder
de alta performance nas organizações. Tem-se por objetivo analisar como as competências do líder
influenciam as motivações dos trabalhadores na organização. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica,
de natureza qualitativa, onde se procurou colecionar importantes considerações sobre o tema escolhido.

Palavras-chave: Liderança. Alta Performance. Transformar. Liderados.
ABSTRACT
Leadership means influencing individuals to achieve the expected result. In addition, the concept of
leadership can be linked to the development of people, creativity, decision-making and transforming
followers into leaders of themselves within an organization. The proper positioning of leadership is one
of the fundamental factors for an organization. Thus, the behavioral, physical and emotional posture of
the leader can directly impact on his followers, as well as on his deliveries for the purpose of reaching
organizational objectives. The high-performance leader must always keep up to date with the news,
understand the entire company, not just the area where the company is located, never stop learning and
updating, sharing knowledge and experiences with team members generously, communicating goals
personal information, clearly understand the area and the company and provide relevant information on
a regular basis. Thus, the theme of the present study is the importance of the high performance leader in
organizations. It aims to analyze how the leader's skills influence the motivations of workers in the
organization. It is a bibliographic research, of qualitative nature, where it was tried to collect important
considerations on the chosen theme.

Keywords: Leadership. High. Performance. To transform. Led.

ABSTRACTO
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Liderazgo significa influir en las personas para lograr el resultado esperado. Además, el concepto de
liderazgo se puede vincular al desarrollo de las personas, la creatividad, la toma de decisiones y la
transformación de las personas en líderes de sí mismos dentro de una organización. El posicionamiento
adecuado del liderazgo es uno de los factores fundamentales para una organización. Así, la postura
conductual, física y emocional del líder puede impactar directamente en sus subordinados, así como en
sus entregas con el propósito de lograr las metas organizacionales. El líder de alto desempeño debe estar
siempre al día de las novedades, comprender a toda la empresa, no solo el área donde se ubica la empresa,
nunca dejar de aprender y actualizarse, compartir conocimientos y experiencias con los miembros del
equipo de manera generosa, comunicar metas claramente comprender el área y la empresa, y
proporcionar periódicamente información relevante. Así, el tema de este estudio es la importancia del
líder de alto desempeño en las organizaciones. El objetivo es analizar cómo las competencias del líder
influyen en las motivaciones de los trabajadores en la organización. Se trata de una investigación
bibliográfica, de carácter cualitativo, donde se intentó cotejar consideraciones importantes sobre el tema
elegido.

Palabras clave: Liderazgo. Alto rendimiento. Para transformar. LED.
INTRODUÇÃO
Atravessa-se uma época de transformações econômicas, sociais e tecnológicas, as quais
conflitam, de forma geral, sobre a sociedade. Estas mudanças geram incertezas e levam as
organizações tanto privadas, quanto públicas a repousar o seu olhar sobre o líder com o intuito
de aperfeiçoar o seu desempenho, gerenciar melhor suas competências, objetivos/resultados,
sempre pensando na missão de atender às expectativas e anseios do cliente. Conforme Vergara
(2007), atualmente o talento humano passou a ser tão importante para as organizações quanto
o próprio negócio, pois é o elemento essencial para sua preservação, consolidação e o seu
sucesso. Neste sentido, as organizações estão buscando um relacionamento melhor entre as
pessoas, incentivando o trabalho em equipe, a harmonia no grupo e enfatizando a importância
dos líderes para o desenvolvimento destes talentos.
Com a globalização, a formação e a manutenção de equipes comprometidas e motivadas
são desafios constantes para as organizações. Portanto, a equipe precisa sentir-se como parte do
negócio e entender a importância do seu trabalho para alcançar a superação de metas, sendo
esse um papel primordial esperado da liderança. Assim, não basta às organizações fornecer
ótimas recompensas para a equipe, se essa equipe não for liderada com atitudes positivas como:
ética, respeito e reconhecimento das características e das necessidades individuais (MATOS,
2008).
Segundo Vergara (2007), para realizar uma boa liderança, o líder também deve possuir
humildade, paixão e inteligência emocional para formar um ambiente de trabalho movimentado
pela ética, integridade, confiança, respeito mútuo, transparência e proatividade. Pois, só dessa
forma conseguirá um desenvolvimento contínuo de seus liderados, ajudando as pessoas a
identificar com clareza os objetivos pretendidos, motivando para que cada membro da equipe
dê sempre o melhor de si, superando o esperado (VERGARA, 2007).
Desse modo, o tema do presente estudo é a importância do líder de alta performance
nas organizações.
Ante ao exposto, o objetivo geral do presente estudo é de analisar como as competências
do líder influenciam as motivações dos trabalhadores na organização. Tem-se os seguintes
objetivos específicos:
● Compreender as concepções teóricas que fundamentam a liderança;
● Discorrer sobre as competências necessárias ao líder para gerir;
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● apresentar conceitos acerca de motivação e analisar a influência da competência do
líder sobre o exercício do trabalhador.
O presente estudo se justifica pelo fato de que o posicionamento adequado da liderança
é um dos fatores fundamentais para uma organização. Assim, a postura comportamental, física
e emocional do líder pode impactar diretamente sobre seus liderados, bem como em suas
entregas para fins de atingimento dos objetivos organizacionais (GIL, 2007).
O presente trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica, pois, para qualquer tipo
de pesquisa e em qualquer área sempre será necessário que se faça uma pesquisa bibliográfica
prévia. Ruiz (1996, p.58) descreve, “quer à maneira de atividade exploratória, quer para o
estabelecimento do status quaestionis, quer para justificar os objetivos e contribuições da
própria pesquisa”, a pesquisa bibliográfica será sempre necessária.
Este tipo de pesquisa tenta solucionar um problema ou adquirir conhecimentos por
meio de informações documentadas (BARROS E LEHFELD, 2000).
Com relação à abordagem, a pesquisa pode ser considerada qualitativa. Para Malhotra
(2006, p. 153), “a pesquisa qualitativa é uma metodologia importante usada na pesquisa
exploratória. [...] Os pesquisadores realizam pesquisas qualitativas para definir o problema ou
desenvolver uma abordagem”.
Desse modo, este estudo foi baseado em uma pesquisa bibliográfica e os dados foram
coletados por meio de livros, jornais, revistas, monografias, dissertações e artigos, incluindo
referências eletrônicas, no intuito de levantar informações fundamentais e procurando
colacionar importantes considerações de renomados autores quanto ao tema escolhido.
A Análise dos referidos dados foi realizada à partir do arcabouço teórico, onde foram
considerados os aspectos apresentados por cada autor e daí realizado um paralelo a fim de
responder ao objetivo geral deste estudo que se traduziu em analisar como as competências do
líder e como tais competências influenciam as motivações dos trabalhadores na organização.
O estudo está assim dividido: Inicialmente tem-se a introdução. Após o Referencial
Teórico, com as seguintes sessões: Conceito de liderança; o líder: competências para gerir; o
conceito de motivação; a importância do líder na motivação da equipe.
Por fim, tem-se as Considerações Finais bem como as Referências utilizadas.

COMPETÊNCIAS DO LÍDER E SUA INFLUÊNCIA PARA O SUCESSO DOS
LIDERADOS
CONCEITO DE LIDERANÇA
As palavras líder, chefe, comandante e autoridade, são algumas que nos ocorrem quando
pensamos em liderança.
É comum também sermos tentados a entender que liderar é tarefa para pessoas com
QI elevado, mais autoconfiantes ou bastante ambiciosas, ou ainda aquelas que têm
sutis habilidades sociais. Contudo, observa-se que atualmente o conceito de liderança
é colocado da seguinte forma: “Liderança representa a sua capacidade de influenciar
pessoas a agir”. (HUNTER, 2004, p.105).

De acordo com Megginson, et. al. (1998), a liderança:
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“Se baseia na capacidade de uma pessoa influenciar outras para agir de forma a atingir
metas pessoais e organizacionais. Porém, a administração abrange muito mais. Apesar
de a liderança fazer parte dela, inclui também o desempenho de outras funções:
planejamento, organização e controle”. (MEGGINSON, MOSLEY e PIETRI, 1998,
p.
375).

Robbins (2003) apresenta de uma forma bem resumida que liderança nada mais é do
que um processo de influência, onde os líderes conseguem fazer com que outras pessoas o
sigam, alcançando um equilíbrio entre os interesses da organização, do grupo e as suas próprias.
Para ser um líder eficaz [...], um membro de equipe deve garantir o respeito dos
colegas de trabalho em pelo menos uma das três áreas cobertas por essa habilidade
crítica: 1. Quociente de conhecimento – respeitada qualificação e comprovado bomsenso em áreas relevantes para as metas do grupo. 2. Quociente de pessoas-habilidade
– indica que você tem consideração pelos colegas e que as metas deles têm tanto valor
quanto as suas; assim eles são levados a trabalhar de forma voluntária com você para
alcançar o objetivo. 3. Quociente de iniciativa – indica que você desempenha as
atividades que ajudam o grupo a alcançar, de fato, a meta”. (KELLEY, 1999, p.177).

Conforme Di Stéfano (2005), o interessante para um líder não é o número de pessoas
que o obedecem, mas o número de pessoas que tenham espaço para usar o seu potencial e
criatividade para inovar e participar das decisões. Ou seja, um grande líder é aquele que forma
mini líderes à sua volta, com tamanha capacidade de resolução de problemas, que têm mais
tempo livre para ser líder.
Já sob a perspectiva de Diniz, (2010),
“Liderar é influenciar as pessoas a, entusiasticamente, contribuir com seus corações,
mentes, criatividade, excelência e outros recursos rumo aos objetivos comuns. É
influenciar pessoas a se comprometerem com a missão e principalmente, é influenciar
as pessoas a serem as melhores pessoas que elas podem ser”. (DINIZ, 2010, p. 24).

Liderança significa influenciar indivíduos para a obtenção do resultado esperado.
Além disso, o conceito de liderança pode estar atrelado ao desenvolvimento de pessoas,
criatividade, tomada de decisão e em transformar liderados e líderes de si mesmos dentro de
uma organização.
Sendo assim, a liderança desenvolve o aspecto comportamental de sua equipe através
da motivação e comprometimento de seus colaboradores, concretizando decisões estratégicas.
O termo liderança também significa ser reconhecido pelos subordinados, seja por
habilidades, conhecimentos, ou carisma para que sua atuação possa ser legítima.
Na organização moderna, os gestores estão sendo treinados para a liderança ou são
trocados por líderes. Resumidamente, o líder diferente do chefe, é aquele indivíduo capaz de
estimular o interesse do subordinado de maneira que equilibre o bem estar do ser humano e seu
interesse próprio atrelado ao interesse da organização transformando o cruzamento desses em
um bem comum. O líder se coloca na posição de facilitador de sua equipe colaborando para que
os melhores resultados sejam alcançados. O chefe por sua vez, manda os subordinados
executarem as tarefas designadas, deixando-os engessados a processos rotineiros.
O conjunto de elementos de competência comportamental que é relevante para a gestão
e para o contexto do projeto de acordo com Lopes et al., 2012 são: liderança;
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comprometimento; motivação; autocontrole; assertividade; descontração; abertura;
criatividade; orientação a resultados; eficiência; aconselhamento; negociação; conflitos e crises;
confiabilidade; valores e ética. Também é uma característica dos líderes de alto desempenho
mostrar firmeza quando a situação exige. No entanto, o líder deve procurar ajuda modesta
quando necessário. Os líderes de alto desempenho sabem exatamente quando liderar a equipe,
quando é melhor caminhar com a equipe e quando a melhor posição é ficar para trás, motivando
e "empurrando" os funcionários para alcançar resultados extraordinários.
s.O conceito de liderança estratégica aponta para a inter-relação entre o planejamento
estratégico e a cultura organizacional, ou seja, se o planejamento estratégico não
contar com a colaboração, apoio, validação e compromisso seja de executivos de alto
nível ou de todos os profissionais envolvidos pode não passar de um projeto escrito e
nunca executado. Em outras palavras, o planejamento estratégico requer liderança
para ser devidamente implementado e executado e alcançado resultados excelentes.
Liderança em uma organização significa assumir riscos, apostar em uma visão de
futuro e conduzir as políticas organizacionais.” (CHIAVENATO. 2013:274).

James Hunter (2004) define liderança envolvendo habilidade, influência, poder e
autoridade. Segundo ele, “liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem
entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo um bem comum.”
(Hunter, 2004. P. 28).
Diante disto se pode inferir que a liderança é um tema importante devido ao papel
fundamental que os líderes desempenham na eficácia do grupo e da organização (STONER;
FREEMAN,2000).
O LÍDER DE ALTA PERFORMANCE: COMPETÊNCIA PARA GERIR

Para Maximiano (2009), competências são conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias para uma pessoa desempenhar atividades. As competências desenvolvem-se por
meio de experiência profissional, educação formal e informal, convivência familiar e social.
que As competências são essenciais para o desempenho de tarefas gerenciais, dividindo-se em
quatro categorias principais: intelectuais, interpessoais, técnicas e intrapessoais. Aprendizado
contínuo e visão sistemática são muito importantes. O aprendizado contínuo é uma das chaves
mais críticas para abrir a porta e certamente será necessário no processo de se tornar um líder
de alto desempenho.
Na concepção de Maxwell (2008, p.152), os líderes em potencial devem possuir
algumas habilidades distintas, quais sejam:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Capacidade de adaptação: ajustam-se rapidamente às mudanças;
Discernimento: compreendem quais são as questões mais importantes;
Perspectiva: enxergam além do ponto em que estão;
Comunicação: interagem com as pessoas de todos os níveis da organização;
Segurança: confiam no que são, e não no cargo que ocupam;
Disposição para servir: fazem o que for necessário;
Iniciativa: encontram maneiras criativas de fazer as coisas acontecerem;
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8) Maturidade: colocam a equipe em primeiro lugar;
9) Persistência: mantém consistência em termos de caráter e competência a longo prazo;
10) Confiabilidade: são dignos de confiança naquilo que é mais importante.
Assim sendo, percebe-se que o posicionamento adequado da liderança é um dos fatores
fundamentais para uma organização. A postura comportamental, física e emocional impacta
diretamente sobre seus liderados, bem como em suas entregas.
Deve ter autoconhecimento e inteligência emocional para colocar em prática a liderança
de alto desempenho e sempre se comprometer com o autoconhecimento. Aqueles que não se
entendem e não conseguem controlar suas emoções, mesmo em períodos de estresse e crise,
dificilmente se tornarão um líder de alto desempenho. Antes de liderar uma equipe, é necessário
liderar a si mesmo, lidar adequadamente com conflitos e se tornar um parceiro. "Walk to talk",
que também é traduzido para o português, também é importante. Em outras palavras, os líderes
fazem o que dizem e agem de acordo com seus valores. Segundo Cunha e Rego (2009) a
inteligência emocional é uma competência (ou um conjunto de competências) de grande
relevância nos vários domínios da vida humana e social, pois,
traduz a capacidade para conciliar emoções e razão, ou seja, usar as emoções para
facilitar a razão e também raciocinar inteligentemente acerca das emoções. Como bem
referem, as emoções fazem parte da racionalidade, não se opõem a ela (CUNHA;
REGO, 2009, p. 240).

Conforme os autores, as emoções podem guiar o pensamento e as ações e direcionar a
atenção para resolver problemas. Assim, a Inteligência Emocional descreve a aptidão para
identificar, distinguir e utilizar os próprios sentimentos e os dos outros, para orientar
pensamentos e ações. E neste sentido a forma como os líderes geram os sentimentos, e os
conduzem de modo a que o grupo atinja os seus objetivos, depende da inteligência emocional.
O líder que, mesmo pressionado consegue manter-se bem-disposto e otimista irradia
sentimentos que geram ressonância; “também ao conseguir manter o controle sobre os impulsos
e as emoções cria um ambiente de confiança, bem-estar e justiça que se transmite ao grupo”
(GOLEMAN, 2001, p.67).
A exigência pelo estilo de liderança mais adequado com a situação tem sido alvo das
organizações. Líderes precisam atender as demandas que condizem com seus perfis e de seus
liderados. Mas, não obstante a isso, as organizações buscam líderes que transformem seus
subordinados em líderes de si mesmos, providos de autonomia e responsabilidade em suas
tarefas. Assim o líder deve destacar-se pelo controle emocional ao lidar com os liderados, além
de demonstrar a capacidade de motivar o trabalho nas organizações, pois tem de ser uma
referência para todos. Ademais, o líder deve possuir a inteligência emocional, a qual o
caracteriza em relação às habilidades de possuir paciência, tendo em vista que necessita
compartilhar e comunicar as informações. Ainda, o líder deve confiar e se fazer confiável,
sabendo ouvir para poder intervir e contribuir com as discussões (BORLOT e MARQUES,
2012).
O líder de alta performance deve sempre manter-se atualizado com as notícias, entender
toda a empresa, não apenas a área onde a empresa está localizada, nunca parar de aprender e
atualizar, compartilhar conhecimentos e experiências com os membros da equipe
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generosamente, comunicar objetivos pessoais, entender claramente a área e a empresa e
fornecer informações relevantes regularmente O feedback sobre o desempenho nunca comete
erros que o líder já não conheça o suficiente. Somente através de todas essas atitudes obterá
uma grande quantidade de aprendizado e visão sistemática necessários para que um profissional
possa se tornar um líder de alto desempenho e ter sucesso em sua jornada
Brito (2012) salienta que para liderar, o indivíduo deve saber se comunicar com clareza.
Além da comunicação, deve, ainda, saber como motivar os trabalhadores. O líder deve ser
apaixonado pela equipe e estimular seu entusiasmo. Não deve seguir a fórmula do "sucesso"
porque o mercado está mudando constantemente e a fórmula não fornece mais os mesmos
resultados. O líder de alta performance deve tentar evitar manter o conforto das coisas. Livrarse do "sempre assim” questionando o comportamento antigo. Pensar fora da caixa e ouvir todas
as vozes e opiniões, especialmente aquelas que são diferentes das suas.
O líder não precisa coagir ou pressionar os membros ou requerer lealdades deles. A
direção geral flui automaticamente por meio de integração da visão, dos objetivos e
estratégias do líder (BRITO, 2012, p. 8).

Corroborando a esse respeito, Daft (2002) mostra que para se chegar às metas planejadas
para a organização se deve possuir a capacidade de influência sobre as motivações dos
indivíduos. Os funcionários dedicados confiam e seguem seus líderes. É por isso que é tão
comum ouvir que as empresas não precisam mais de chefes, mas de líderes. Isso não é apenas
uma comunicação de linguagem simples. Isso também é uma mudança de postura e cultura. Os
líderes de equipe de alto desempenho deram o exemplo e agiram como um verdadeiro guia para
os executivos seniores e estão sempre prontos para fornecer orientação. Para desempenhar um
papel de liderança, o líder precisa ser respeitado e confiado pela equipe.
CONCEITO DE MOTIVAÇÃO
A palavra motivação deriva-se do vocábulo ‘’movere’’, de origem latina, significando
mover.
Motivação – Ato ou efeito de motivar, exposição de motivos ou causas, conjunto de
fatores, os quais agem entre si, e determinam a conduta de um indivíduo
(mobilizações). Motivar – Dar motivo a, causar, despertar o interesse por (aula,
conferência, atividade, etc.), ou de (alguém), incitar, mover, estimular. Motivo –
causa, razão, Fim, Intuito.

Bergamini (2008) considera que cada indivíduo tem uma história de vida e seus próprios
objetivos, não podendo ser todos eles conhecidos, visto que decorrem de experiências
anteriores, registradas numa instância psíquica inconsciente e, deste modo:
Aquilo que é realmente importante na determinação de uma orientação
comportamental está submerso e é, portanto, inacessível à observação experimental,
contrapondo-se a tudo aquilo que até então havia sido demonstrado pelo estudo do
comportamento humano dentro dos laboratórios experimentais. (BERGAMINI, 2008,
p. 31).

A palavra motivação traz a noção de dinâmica ou de ação. A autora acredita que o caráter
motivacional do psiquismo humano abrange diferentes aspectos inerentes ao processo pelo qual
o comportamento das pessoas pode ser ativado. Assim, descobre-se que o indivíduo já traz
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dentro de si suas próprias motivações e desejos tendo a organização, deste modo, a tarefa de
agir de forma a manter essa sinergia motivacional. Para Pinheiro (2006; Castro, p. 189), a
motivação é:
[...] definida como um estado de tensão psicológica que antecede e prepara o indivíduo
para a ação. A motivação ocorre, geralmente, quando uma necessidade é despertada,
seja por um impulso interno ou por uma estimulação externa. Dada a presença desta
necessidade, o indivíduo empreende uma ação (comportamento) a fim de reduzir a
tensão, orientando-a para um objetivo vinculado à necessidade inicial.

Afirma Bergamini (2008) que Maslow, baseando-se nas suas observações como
psicólogo clínico, propõe duas premissas básicas a respeito do comportamento motivacional.
Em primeiro lugar, supõe que as pessoas desempenhem o papel característico de seres
que perseguem a satisfação dos seus desejos, estando principalmente motivadas em
atendê-los. Numa segunda etapa, acredita que, quando essas necessidades não possam
ser satisfeitas, geram estados interiores de tensão que levam o indivíduo a comportar–
se numa tentativa de reduzir tal tensão e recuperar, assim, o equilíbrio perdido. Uma
vez satisfeita determinada carência ou necessidades, ela perde seu potencial enquanto
força motivadora de comportamento (BERGAMINI, 2008, p.71).

Na concepção de Motta, (1991) a motivação se entende pelos objetivos que os
indivíduos possuem e que desejam alcançar, agindo de acordo com suas percepções da
realidade. Ou seja,
A motivação se desenvolve somente depois de se ter um objetivo a concretizar. O
objetivo é que dá impulso, ou seja, mobiliza as energias de um indivíduo e gera a
intenção de se concretizar algo. Nessa perspectiva, a motivação se liga à ação. A
intencionalidade do indivíduo é sempre associada à sua expectativa de realização
(MOTTA, 1991, p. 76).

Conforme Maximiano (2009), a motivação para o trabalho representa o estado
psicológico de disposição favorável em atingir uma determinada meta. Assim, motivar os
trabalhadores influenciará positivamente a organização, pois estes se sentirão envolvidos nas
ações da empresa, não se sentindo somente enquanto um instrumento que executa sua força de
trabalho.
Ao se sentir motivado, este trabalhador executa suas funções de forma satisfatória, pois
se perceberá como um elo entre a empresa e as metas estabelecidas. Dentre as motivações que
podem influenciar positivamente o corpo social na execução dos propósitos da empresa, se
destacam a valorização do talento e da criatividade dos trabalhadores (MARCANTE et. al.
2015).
A motivação para o trabalho enfoca as condições responsáveis pelos seus objetivos, pela
qualidade e pela intensidade do comportamento nesta atividade (BORUCHOVITCH;
BZUNECK, Orgs., 2009).
Conforme a concepção de Dorsch (1976), a motivação é o fenômeno que explica a
conexão e os modelos de relação entre os sucessivos estados do acontecer psíquico. Todo
acontecimento da vida psíquica é a motivação para o acontecimento seguinte, que por sequência
foi motivado pelo precedente. A motivação é impulsora e sustenta a força da ação e assinala a
direção. O rumo do acontecer psíquico é dirigido pela motivação mais forte, transformando sem
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efeito as motivações mais fracas. A motivação tem bases afetivas, emocionais e intelectuais, os
pontos de vista arraigados e os objetivos mais significativos são fortes criadores de motivações.
Segundo Teles (1981) a partir do conhecimento do conceito de satisfação e insatisfação,
pode-se generalizar a afirmação de que aquilo que satisfaz motiva, e o que insatisfaz diminui a
motivação, além de que a necessidade é a geradora dos impulsos nos seres vivos, que está
diretamente ligado ao motivo. Existem ainda, as tendências inatas a cada pessoa, que a levam a
ação, a tendência para poder, a realização, a afiliação, o prazer, a segurança, a curiosidade ou a
agressão. Conforme a intensidade com a qual se manifesta, transforma-se em força de ação e
consequentemente, em motivação.
A partir de determinado momento, pontos comuns interligam a dinâmica motivacional
e a eficácia da liderança como causa e efeito. De acordo com House e Mitchell a teoria
caminho- objetivo é o conhecimento do líder sobre os objetivos de seus subordinados como
também ser o meio da realização da trajetória até o alcance dos objetivos. “Ao descobrir que a
motivação representa um elemento-chave à eficácia do líder, entende-se que, talvez, o maior de
todos os desafios que ele enfrenta seja inviabilizar o processo de degenerescência do potencial
da sinergia motivacional.” (BERGAMINI, 2008, pág.105).
O líder tem fundamental importância na motivação dos colaboradores, numa liderança
que procure entender e acelerar o processo de aprendizado organizacional, permitindo e
incentivando o pensamento e a ação integradora em todos os níveis. para fins de provocar a
motivação nas pessoas o líder deve estimular as pessoas a sentirem orgulho do que fazem;
fomentar recompensas individuais e grupais; reconhecer o trabalho realizado; elogiar,
incentivar e confiar nas pessoas; aceitar os limites e possibilidades do colaborador; permitir o
erro e incentivar as pessoas a aprenderem com os erros; ser solidário; respeitar o tempo e o
ritmo das pessoas; educar, sobretudo pelo exemplo; nunca constranger o colaborador na
presença de outras pessoas; dar a oportunidades às pessoas expressarem seus sentimentos.
A IMPORTÂNCIA DO LÍDER NA MOTIVAÇÃO DA EQUIPE
Segundo Bergamini (2008), quanto mais se aprofunda o estudo do comportamento
motivacional humano, mais claramente se percebe que a motivação de cada um está ligada a
um aspecto que lhe é muito caro, aquele que diz respeito à sua própria felicidade pessoal. Dessa
forma, não constitui tarefa fácil a motivação de pessoas, uma vez que necessidades diferentes
requerem formas diferentes de recompensa e que cada indivíduo já traz consigo, quando
ingressa na organização, um conjunto de fatores motivacionais intrínsecos estreitamente
relacionados com habilidades e talentos pessoais.
Segundo Robbins (2003), a própria estrutura organizacional, bem como o tipo de
liderança exercida podem desmotivar um funcionário.
A associação da figura do líder com a motivação dos colaboradores traz ao primeiro
uma grande responsabilidade quanto à manutenção de tal estado no grupo. Afirma Coda (1986)
que o grau de satisfação do indivíduo no trabalho pode ser afetado pelas características do
trabalho, do próprio indivíduo, do ambiente de trabalho e social bem como do ambiente
organizacional, sendo que o desempenho e a satisfação do funcionário tende a ser positivamente
influenciada pelas atitudes do líder.
Marins (2007) pontua algumas atitudes que podem ser utilizadas pelo líder para fins de

27

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

provocar a motivação nas pessoas tais como: estimular as pessoas a sentirem orgulho do que
fazem; fomentar recompensas individuais e grupais; reconhecer o trabalho realizado; elogiar,
incentivar e confiar nas pessoas; aceitar os limites e possibilidades do colaborador; permitir o
erro e incentivar as pessoas a aprenderem com os erros; ser solidário; respeitar o tempo e o
ritmo das pessoas; educar, sobretudo pelo exemplo; nunca constranger o colaborador na
presença de outras pessoas; dar a oportunidades às pessoas expressarem seus sentimentos.
Eles os ajudam a se tornar pessoas melhores, e não apenas bons profissionais. Os
líderes potencializam os liderados. E isso é muito importante, pois promover o
crescimento das pessoas gera crescimento para a organização (MAXWELL, 2008, p.
96).

Os grandes líderes assessoram os liderados não só em relação à sua carreira, mas
também em relação à vida pessoal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a globalização, a formação e a manutenção de equipes comprometidas e
motivadas são desafios constantes para as organizações. Portanto, a equipe precisa sentir-se
como parte do negócio e entender a importância do seu trabalho para alcançar a superação de
metas, sendo esse um papel primordial esperado da liderança. Assim, não basta às organizações
fornecer ótimas recompensas para a equipe, se essa equipe não for liderada com atitudes
positivas como: ética, respeito e reconhecimento das características e das necessidades
individuais. para realizar uma boa liderança, o líder também deve possuir humildade, paixão e
inteligência emocional para formar um ambiente de trabalho movimentado pela ética,
integridade, confiança, respeito mútuo, transparência e proatividade.
Pois, só dessa forma conseguirá um desenvolvimento contínuo de seus liderados,
ajudando as pessoas a identificar com clareza os objetivos pretendidos, motivando para que
cada membro da equipe dê sempre o melhor de si, superando o esperado. Liderança significa
influenciar indivíduos para a obtenção do resultado esperado. Além disso, o conceito de
liderança pode estar atrelado ao desenvolvimento de pessoas, criatividade, tomada de decisão e
em transformar liderados e líderes de si mesmos dentro de uma organização.
Sendo assim, a liderança desenvolve o aspecto comportamental de sua equipe através
da motivação e comprometimento de seus colaboradores, concretizando decisões estratégicas.
O termo liderança também significa ser reconhecido pelos subordinados, seja por habilidades,
conhecimentos, ou carisma para que sua atuação possa ser legítima, competências são
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para uma pessoa desempenhar atividades. As
competências desenvolvem-se por meio de experiência profissional, educação formal e
informal, convivência familiar e social. que
As competências são essenciais para o desempenho de tarefas gerenciais, dividindo-se
em quatro categorias principais: intelectuais, interpessoais, técnicas e intrapessoais.
Aprendizado contínuo e visão sistemática são muito importantes. O aprendizado contínuo é
uma das chaves mais críticas para abrir a porta e certamente será necessário no processo de se
tornar um líder de alto desempenho. A exigência pelo estilo de liderança mais adequado com a
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situação tem sido alvo das organizações. Líderes precisam atender as demandas que condizem
com seus perfis e de seus liderados.
Mas, não obstante a isso, as organizações buscam líderes que transformem seus
subordinados em líderes de si mesmos, providos de autonomia e responsabilidade em suas
tarefas. Assim o líder deve destacar-se pelo controle emocional ao lidar com os liderados, além
de demonstrar a capacidade de motivar o trabalho nas organizações, pois tem de ser uma
referência para todos. Ademais, o líder deve possuir a inteligência emocional, a qual o
caracteriza em relação às habilidades de possuir paciência, tendo em vista que necessita
compartilhar e comunicar as informações. Ainda, o líder deve confiar e se fazer confiável,
sabendo ouvir para poder intervir e contribuir com as discussões.
REFERÊNCIAS
BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: propostas
metodológicas.. 10. ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 2000.
BERGAMINI, Cecília Whitaker. Motivação nas Organizações. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
BORLOT, M. N. R.; MARQUES, R. O papel da liderança na motivação de equipe.Gestão contemporânea volume
2, nº 2, 2012.
BORUCHOVITCH, E.; BZUNECK, J. A. (orgs.). A Motivação do Aluno: Contribuições da psicologia
contemporânea. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
BRITO, Ediane Torres. Liderança e a sua interferência no trabalho em equipe nas organizações. Simpósio de
excelência em gestão e tecnologia IX SEGET 2012.
Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/38516814.pdf Acesso em 01/05/2020.
CHIAVENATO, Idalberto. Carreira e Competência Você É Aquilo que Faz! Como Planejar e Conduzir seu Futuro
Profissional. 3. São Paulo Manole 2013.
DAFT, Richard I. Organizações: teoria e projetos. São Paulo: Pioneira, 2002.
DI STÉFANO, Rhandy. O Líder Coach: Líderes criando líderes – Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005.
DINIZ, Arthur. O Líder do futuro: A transformação em líder coach – São Paulo: PAE Editora, 2010.
DORSCH, F. Diccionario de Psicología. Barcelona: Herder, 1976.
GIL, Antonio C. Gestão de Pessoas, Enfoque nos papéis profissionais. Atlas S.A, 2007.
MATOS, E. L. M.; MUGIATTI, M. T. de F. Pedagogia Hospitalar: a humanização integrando educação e saúde.
3.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008.
GOLEMAN, Daniel. Trabalhando com a inteligência emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
HUNTER, James C. O Monge e o executivo: Uma história sobre a essência da Liderança. Rio de Janeiro: Sextante,
2004.
KELLEY, Robert Earl. Como brilhar no trabalho: nove estratégias decisivas para ter sucesso. Rio de Janeiro:
Campus, 1999.
MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
MARCANTE, C. et al. A Gestão do Conhecimento como Recurso Estratégico: Para Adoção de Práticas
Empreendedoras. In: Congresso de Pesquisa e Extensão da Faculdade da Serra Gaúcha. 2015
MARINS, Luiz. Desmistificando a motivação no trabalho e na vida. 3. ed. São Paulo: Harbra, 2007.
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração: Da revolução urbana à revolução digital. 6ª Ed. São
Paulo: Atlas S.A, 2009
MAXWELL, John C. O livro de ouro da liderança. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2008.
MEGGINSON, Leon C; MOSLEY, Donald C.., PIETRI, Paul H. Administração: conceitos e aplicações. Tradução
Maria Isabel Hopp. São Paulo:Habra, 1998.
MOTTA, Fernando C. Prestes. Teoria geral da administração: uma introdução. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1991.
PINHEIRO, Roberto Meireles; CASTRO, Guilherme Caldas de; SILVA, Helder Haddad; NUNES, José Mauro
Gonçalves. Comportamento do consumidor e pesquisa de mercado. 3.Ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006
REGO, A.; CUNHA, M. P. Liderança Positiva. Lisboa: Edições Sílabo. 2009.
ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. SP: Prentice Hall., 2003.
STONER, JAMES A. F. E FREEMAN, R. EDWARD. Administração. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil,
2000.
TELES, A. X. Psicologia organizacional: a psicologia na empresa e na vida em sociedade. São Paulo: Ática, 1981.
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2007.

29

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

Publicação Mensal da INTEGRALIZE
Aceitam-se permutas com outros periódicos.
Para obter exemplares da Revista impressa, entre em contato com a Editora
Integralize pelo (48) 99175-3510

INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC
Associação Catarinense de Tecnologia
Florianópolis-SC
Rodovia SC 401, Bairro Saco Grande, CEP 88032-005.
Telefone: (48) 99175-3510
https://www.integralize.onlin

