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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem por objetivo mostrar a influência dos estilos de liderança 

sobre a motivação dos liderados. Serão apresentadas as muitas teorias que envolvem o tema 

de liderança e motivação, contando com renomados autores. Levando em consideração o fator 

humano e considerando que os indivíduos são motivados de diferentes maneiras, conforme 

suas necessidades e valores sociais. Entender essas necessidades e esses valores é o grande 

desafio apresentado aos gestores, principalmente nas empresas de Call Center, com isso foi 

feito um estudo de caso, em uma financeira na qual possui uma plataforma de crédito que se 

caracteriza por atividades de Call Center. Foi aplicado um questionário com base no estudo de 

Rensis Likert sobre os vários estilos de liderança presentes nas organizações, com o resultado 

identificou-se 3 tipos diferentes de liderança, o que mais se aproximou do estilo autocrático 

foi o que caracterizou-se com maior nível de desmotivação entre os funcionário. 

 

 

Palavras-chave: motivação, interação, liderança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper aims to show the influence of leadership styles on the motivation of 

subordinates. Will present the many theories surrounding the topic of leadership and 

motivation, with renowned authors. Taking into account the human factor and considering 

that individuals are motivated in different ways, according to their needs and social values. 

Understanding these needs and values is the challenge presented to managers, especially in 

Call Center companies, this was done with a case study, in which in a financial credit has a 

platform that is characterized by activities of Call Center. We used a questionnaire based on 

Likert Rensis study about the various styles of leadership in organizations, with the result we 

identified three different types of leadership, which is closer to the autocratic style that was 

characterized with higher demotivation among staff. 

 

Keywords: motivation, interaction, leadership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO.....................................................................................................................8  

2. FATOR LIDERANÇA NO CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES............................. 10 

2.1 – Teorias da liderança.......................................................................................................11 

2.1.1 Teoria dos traços............................................................................................................12    

2.1.2 Teoria dos estilos............................................................................................................12 

2.1.2.1 Eficácia do Líder.........................................................................................................13 

2.1.3 Teoria da liderança situacional.....................................................................................14 

2.2 Sistemas de administração segundo Likert....................................................................15 

2.3 Outras abordagens de Liderança....................................................................................17 

2.3.1 Modelo de Hersey – Blachard.......................................................................................17 

2.3.2 Liderança carismática e transacional. ........................................................................18 

3. MOTIVAÇÃO COMO REAÇÃO AO FATOR LIDERANÇA.....................................20 

3.1. Teorias da motivação.......................................................................................................21 

3.1.1. Teorias da hierarquia das necessidades......................................................................21 

3.1.2. Teoria dos dois fatores..................................................................................................22 

3.1.3 Teoria da Expectativa....................................................................................................25 

3.1.4 Outras abordagens da motivação.................................................................................26 

3.2 A relação entre motivação e liderança............................................................................28  

3.3 A motivação e as empresas de Call Center.....................................................................29 

4. ESTUDO DE CASO............................................................................................................32 

4.1. Identificação da empresa.................................................................................................32 

4.2. Análise dos resultados......................................................................................................33 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................46 

REFERENCIAS......................................................................................................................47 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS DA 

EMPRESA DE CALL CENTER EM ESTUDO..................................................................48 

ANEXO 1 – PESQUISA DE ESTILOS DE LIDERANÇA DE RENSIS LIKERT – 

TERCEIRA PARTE DO QUESTIONÁRIO APLICADO NO ESTUDO DE CASO......50 

 

 

 

 



8 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como tema a influência dos estilos de liderança sobre a 

motivação dos liderados realizando um estudo de caso em uma empresa de Call Center. A 

escolha do tema deveu-se à grande importância que a motivação tem sobre o desempenho dos 

profissionais, esse comportamento motivado é algo que se busca alcançar em toda empresa 

possibilitando assim que atinja seus objetivos, e atrelada à motivação está à liderança que 

possui papel fundamental nessa realização. O sucesso e a capacidade de liderar de um 

administrador estão essencialmente ligados ao trabalho com pessoas. O fator humano é 

fundamental em uma organização, de nada adianta a empresa possuir a mais alta tecnologia se 

seus colaboradores não trabalharem com satisfação e comprometimento. Os indivíduos são 

motivados de diferentes maneiras, conforme suas necessidades e valores sociais. Entender 

essas necessidades e esses valores é o grande desafio apresentado aos gestores, principalmente 

nas empresas de Call Center.   

A motivação é um assunto muito abordado entre os profissionais de administração, mas 

ainda hoje as empresas têm dificuldade em manter o comportamento motivado de seus 

colaboradores, no que muitas vezes investem recursos e esforços de forma errada e acabam 

por prejudicar ainda mais a sua produtividade. “Motivação indica as causas ou motivos que 

produzem determinado comportamento, seja ele qual for”. (MAXIMINIANO, 2007, p.177). 

Sabe-se que a motivação humana para o trabalho permanece ainda como um dos grandes 

desafios dentro da realidade das organizações. Apesar das inúmeras e complexas teorias, a 

motivação, na prática, continua sendo enfocada com simplicidade e muito maior atenção esse 

assunto recebe, quando se identifica que as pessoas estão desmotivadas em seu trabalho. 

Os trabalhadores discutem cada vez mais sobre seus direitos e qualidade de vida. Nesse 

sentido, as pressões são sempre pela redução do tempo dedicado ao trabalho ou pelo aumento 

de vantagens já conseguidas, caracterizando-se, cada vez mais, em situações nas quais o ato 

de trabalhar começa a perder seu sentido: deixa cada vez mais de representar um dos 

interesses centrais na vida das pessoas. 

Embora as novas teorias indiquem a importância de se valorizar os indivíduos nas 

organizações, o que se observa é que pouco se dá atenção a isso e o resultado é que, na 

prática, os trabalhadores vivenciam atualmente um maior desânimo ou desmotivação no seu 

trabalho. 
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Os efeitos da desmotivação no trabalho podem gerar graves problemas tanto para as 

organizações quanto para as pessoas. Do lado das organizações, podem sofrer perdas de seus 

padrões de qualidade e produtividade. Da parte das pessoas, as conseqüências negativas estão 

ligadas à saúde física e mental, ao stress, ao absenteísmo, à baixa produtividade e desempenho 

no trabalho, sem contar a falta de comprometimento com sua organização. 

O principal objetivo deste trabalho é apresentar a influência que a liderança tem sobre a 

motivação de seus liderados. Abordando os vários estilos de liderança e modelos de 

motivação, os elementos dentro do qual ocorre a liderança suas características, o papel do 

líder dentro de uma empresa. “Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o 

comportamento e a mentalidade de outras pessoas. (MAXIMINIANO, 2007, p. 194)”. 

A pesquisa tem finalidade de mostrar para os gestores, administradores, e a quem tiver 

interesse, a importância de se ter funcionários motivados nas empresas de Call Center, 

explicando suas teorias e dando exemplos.  

As empresas de contact Center estão entre as maiores geradoras de emprego do Brasil. 

Essa geração de empregos, não se deve apenas ao fato de  as empresas estarem crescendo, 

mas também ao fato de haver uma grande rotatividade  de pessoal, gerando assim muitas 

demissões. Destas, boa parte se devem a falta de motivação do colaborador para permanecer 

ou mesmo para produzir aquilo que a empresa espera dele.  

O trabalho está estruturado em três capítulos, onde o primeiro aborda a liderança no 

contexto das organizações, em seguida a motivação como reação ao fator liderança e 

finalizando com o estudo de caso e conclusões. 

Essa pesquisa divide-se em bibliográfica e de campo. Na bibliográfica é apresentada uma 

visão da literatura disponível sobre o tema e na pesquisa de campo a metodologia utilizada 

para obtenção de dados sobre a empresa – x – consistiu na realização de um questionário no 

qual foi dividido em três partes a primeira para obtenção das características da população, a 

segunda com questões relacionadas ao nível de motivação dos funcionários e por último a 

identificação dos estilos de liderança e sua influência na motivação do liderados. 
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2. FATOR LIDERANÇA NO CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES.  

 

Liderança é o processo de influenciar as atividades de um indivíduo ou de um grupo para 

a consecução de um objetivo numa dada situação. 

"A liderança permeia todas as atividades gerenciais e não é uma atividade isolada. Sua 

importância é subestimada quando julgada apenas em termo da proporção das atividades 

gerenciais que estão estritamente relacionadas com a condução da equipe de trabalho" 

(MAXIMIANO, 2000, p.33). 

Toda empresa, independente de ser pequena média ou grande, necessita de um líder, em 

alguns casos até mais de um. Os líderes são valorizados pelos seus colaboradores na medida 

em que, longe de tentar manipulá-los, oferecem autenticidade, ascendência pessoal, 

responsabilidade, compromisso, eficiência, integridade, habilidade de ouvir, autocontrole, 

autocrítica, dentre outras características. 

As empresas precisam propiciar um clima saudável entre seus lideres e seus liderados e 

que os mesmos saibam criar laços, cativar seus colaboradores e nos dizeres da raposa do 

Pequeno Príncipe pode-se sondar tal significado: 

"O que quer dizer cativar"? 

Significa criar laços... 

Criar laços? Exatamente disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto 

inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também 

não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras 

raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único 

no mundo. E eu seria para ti única no mundo (EXUPÉRY, 1996, p.39). 

Com as palavras do Pequeno Príncipe pode-se sintetizar a importância do líder ser 

cativante tanto para toda sua equipe quanto para seus clientes, afinal: "Clientes podem demitir 

todos de uma empresa, do alto executivo para baixo, simplesmente gastando seu dinheiro em 

outro lugar" (ALMEIDA, 2001, p. 22). 

Um líder tem que ter iniciativa, poder de delegar, senso de justiça (tratar a todos com 

igualdade), ter equilíbrio emocional, etc. Essas são apenas algumas qualidades ou habilidades 

de um líder.  

Pode surgir também em um grupo dois lideres, como também pode não haver nenhum, 

pode ocorrer o excesso de liderança e na maioria das vezes a atitude do chefe é quase o 

mesmo de sempre, eliminar as rivalidades, aproximando os dois (no caso de dois lideres), 

mudar algum deles de área, promovendo um deles ou até mesmo demitindo algum deles. 
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Quando o grupo não tem um líder o chefe precisa inventar algo, procurar fazer com que 

surja esse líder através de incentivos, motivações, caso contrário terá que por alguém novo no 

grupo. Destacam-se três aspectos importantes na formação de um líder, que são: 

Formação moral: consiste na assimilação de valores como sinceridade, bondade, justiça e 

honestidade devendo ser duradouro, mas correndo o risco de mudança. 

Formação psicológica: consiste na facilidade em tomar iniciativas, ser seguro nas decisões, 

aceitar e ser aceito pelos outros, enfrentarem (aprender a enfrentar) as diversas situações que 

aparecem no dia-a-dia, mas não colocando em risco seus valores básicos.  

Formação cultural: prevê (ou seja, o seu objetivo), que o individuo adquira cultura (uma 

visão crítica da realidade), não bastando apenas dar-lhe boas instruções e desse modo o 

indivíduo terá condições de se tornar um líder ao surgir à oportunidade. 

2.1 – Teorias da liderança.  

    Cada vez mais, falam-se aos homens e às mulheres em posição de liderança que é 

preciso ter tantas e tais características, a tal ponto que isto não cabe em um ser humano. Todas 

as vezes que se diz que o líder precisa fazer isso, aquilo e aquilo outro e ainda ser assim, e 

dispor daquilo, enfim, não existe homem ou mulher que complete a lista de exigências. 

       Ora, se a liderança é uma virtude – portanto, uma força intrínseca -, qualquer homem 

e qualquer mulher em qualquer lugar e função pode desenvolvê-la. A liderança é sempre 

circunstancial. Qual é a diferença entre líder e liderado? É a circunstância. Ou seja, a ocasião 

ou a situação. 

        Nenhum ou nenhuma de nós é líder em todas as situações, nenhum ou nenhuma de 

nós consegue liderar qualquer coisa, ou todas as coisas e situações. Por outro lado, qualquer 

um ou qualquer uma de nós é capaz de liderar alguns processos, algumas pessoas, algumas 

situações. 

             O líder é aquele ou aquela capaz, numa dada circunstância, de levar adiante pessoas, 

projetos, idéias, metas. Qualquer um consegue fazer isso, desde que transforme sua força 

intrínseca numa força atual. Não existe líder nato, ou seja, aquele indivíduo que nasceu para 

liderar. Observe a história dos líderes e verá que eles foram assumindo encargos, lidando com 

situações e circunstâncias que permitiram que fizesse aquilo. As pessoas não nascem líderes, 

elas tornam-se líderes no processo de vida com os outros. 

       O líder é aquele que tem uma força intrínseca e qualquer um e qualquer uma de nós 

pode sê-lo. Depende da circunstância e da disposição, aquilo que Maquiavel chamava de 

juntar a “virtu” com a fortuna, ou seja, a capacidade com a ocasião, a virtude e a sorte. 
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       Assumir a postura de liderança é, antes de qualquer coisa, uma escolha. Mas ela exige 

uma estupenda capacidade: a de ter humildade. Isto é, saber que não se sabe tudo, saber que 

não se sabe todas a coisas e, especialmente, saber que não se é o único a saber. 

      Se há uma coisa que atrapalha qualquer processo de liderança é líder ou liderado 

supor-se já sabedor, conhecedor e iluminado. Afinal de contas há um antagonismo entre líder 

e arrogância. Pessoas arrogantes são pessoas que acham que já sabem, que acham que já 

conhecem, que acham que não precisam mais aprender. Aliás, pessoas arrogantes têm uma 

característica muito peculiar: são cheias de certezas. São pessoas incapazes de crescer, porque 

o crescimento na história da humanidade se dá quando a gente tem dúvida. Quando temos 

apenas certezas, o máximo que fazemos é ficar o tempo todo dentro do mesmo (a mesma 

praça, as mesmas flores, o mesmo banco, o mesmo jardim). 

2.1.1 Teoria dos traços. 

Uma das formas de estudar a liderança consiste em focalizar a personalidade dos 

líderes e suas características pessoais. 

“Os líderes deveriam possuir certas características de personalidade especiais que seriam  

basicamente as principais facilitadoras no desempenho do papel de liderança. Assim, os  

líderes passaram a ser entendidos como seres diferentes das demais pessoas pelo fato de  

possuírem alguns traços de personalidade considerados como profundos, responsáveis  

não só por fazê-los emergir como tal como também por mantê-los em suas posições.” A  

este conceito a autora acrescenta: “Isso permite concluir que os líderes já nascem como  

tal, não havendo a probabilidade de „fazê-los‟ posteriormente por meio do uso de técnicas de 

desenvolvimento pessoal.” (Bergamini, 1994, p. 28). 

 

Conforme Maximiano (2007, p. 197): “Esse tipo de estudo baseia-se em biografias e 

em incidentes críticos (situações em que alguém desempenhou um papel de liderança).” 

O que se observou foi que os lideres tem determinados traços de personalidade, mas 

que pode ocorrer de determinadas pessoas possuírem os mesmos traços e não necessariamente 

se tornarem lideres. Além disso, até hoje não se conseguiu identificar um conjunto de traços 

de personalidade comum a todos os líderes. A pesar disso, o estudo mostra que alguns traços 

de personalidade mais característicos dos líderes são a iniciativa nas relações pessoais e o 

senso de identidade pessoal. 

2.1.2 Teoria dos estilos. 

Um líder deve possuir habilidade quanto ao uso da sua autoridade. Existem dois termos 

usados no campo da administração que são empregados para definir duas formas (ou estilos) 

de usar a autoridade, tanto formal, quanto à autoridade produzida pelo consentimento dos 

liderados: a autocracia e a democracia, que depender de o líder centralizar ou compartilhar 
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essa autoridade. Ligado a esses conceitos existem quatro estilos de liderança que são 

estudados desde a antiguidade:  

 A autocracia na qual ocorre a centralização de poder de decisão no chefe; 

Segundo Maximiano (2007, p. 199): 

“Quanto mais concentrado o poder de decisão no líder, mais autocrático é seu 

comportamnto ou estilo. Muitas formas do comportamento autocrático abrangem 

prerrogativas da gerência, como as decisões que independem de participação ou 

aceitação” 

 A democracia em que há uma divisão dos poderes de decisão entre chefe e grupo; 

“Quanto mais as decisões forem influenciadas pelos integrantes do grupo, mais 

democrático é o comportamento do líder”(Maximiano, 2007,p.199) 

 A tirania em que ocorre um abuso de autoridade; 

 A demagogia em que o líder busca a popularidade com os liderados; 

À medida que os estudos sobre liderança evoluíram outros fatores foram sendo agregados 

aos estilos de liderança, criaram-se outros nomes designar os dois estilos básicos: 

 Liderança orientada para a tarefa – em que o líder tem mais preocupação com a tarefa 

do que com o grupo que a executa. 

Conforme Maximiano, (2007, p. 201): 

“A liderança orientada para a tarefa compreende os comportamentos classificados 

dentro do modelo autocrático de uso da autoridade. Em essência, o líder orientado 

para a tarefa tem muito mais preocupação com a tarefa do que com o grupo que a 

executa.” 

  Liderança orientada para as pessoas – o líder acredita que deve procurar criar um 

clima em que as pessoas sintam-se confortáveis, enfatiza as relações humanas e o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe. 

“A liderança orientada para as pessoas compreende os comportamentos classificados 

dentro do modelo democrático de uso da autoridade. Em essência, o líder orientado 

para as pessoas acredita que deve procurar criar um clima em que as pessoas sintam-se 

confortáveis.” (Maximiano, 2007, p. 201). 

Para Maximiano o líder deve se preocupar para esse comportamento não chegar a um 

extremo, então o classificaria como permissivo ou omisso. 

2.1.2.1 Eficácia do Líder. 

Segundo Maximiano, (2007, p. 202): 

 
“O modelo tarefa-pessoas revela que a liderança é um processo social complexo, que 

abrange múltiplos comportamentos e que depende tanto do líder quanto dos liderados, 

entre outros fatores. Além disso, o líder pode ser eficaz ou ineficaz tanto na dimensão 

da tarefa quando na dimensão das pessoas.” 
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Uma dupla de pesquisadores da liderança, Blake e Mouton, desenvolveram a idéia da 

grade gerencial (managerial grid), de acordo com esse modelo, o líder pode dar muita ou 

pouca ênfase para as pessoas. A grade, desse modo, baseia-se na visão bidimensional da 

liderança, atribuindo valores aos dois estilos. A combinação dos dois estilos cria cinco 

possibilidades principais: 

1. Líder-tarefa, orientado para a produção (9,1); 

2. Líder-pessoas, orientado para as pessoas (1,9); 

3. Líder negligente, que não se preocupa com tarefas nem pessoas (9,9); 

4. Líder “meio-termo”, medianamente preocupado com resultados e pessoas (5,5). 

O melhor estilo segundo os pesquisadores, Blake e Mouton, é aquele que mais se 

aproximar da possibilidade “9-9”.  

De acordo com Maximiano, (2007, p. 203): 

“Depois de alcançar grande repercussão, o modelo de Blake e Mouton foi criticado 

por causa de sua proposta de um comportamento que funcionaria bem em qualquer 

situação. Não há um estilo que seja melhor que os outros, qualquer que seja a situação, 

diziam os críticos. A idéia de que a eficácia do estilo é condicionada pela situação 

resultou no desenvolvimento de diversas teorias da liderança situacional”. 

 

2.1.3 Teoria da liderança situacional. 

Segundo Maximiano (2007), a liderança situacional traz como essência à adequação 

do estilo de liderança a situação. Para analisar essa situação existem alguns modelos 

propostos por estudiosos: 

O primeiro modelo trata-se do modelo de Tannenbaum e Schimidt que propõe três critérios 

para avaliar a situação: 

 O próprio gerente: dependendo de sua formação, valores e conhecimento o gerente 

tomará determinadas decisões e posicionamentos que outro gerente com diferentes 

pensamentos não tomaria; 

 Os funcionários: o estilo de liderança será influenciado pelas características dos 

funcionários, dependendo do grau de dependência, por exemplo, do liderado perante 

seu líder. 

 A situação: os estilos deverão se adequar a cada momento e organização, ao seu clima, 

grupo de trabalho, a natureza da tarefa e suas pressões. 

O segundo modelo é o de Fiedler, Maximiano (2007) afirma que é o modelo no qual o 

pesquisador propõe que as situações que os líderes enfrentam podem ser avaliadas em termos 
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por três características as quais permitem avaliar o “grau de favorabilidade” da situação para o 

líder: 

 As relações entre o líder e os seguidores (funcionários ou membros da equipe). A 

situação será favorável se o sentimento dos seguidores forem positivos em relação ao 

líder e desfavorável quando a postura for contrária. 

 O grau de estruturação da tarefa em que são favoráveis ao líder tarefas em que estejam 

bem definidas, já as tarefas imprevisíveis e desorganizadas são desfa voráveis. 

 O poder da posição – a situação será desfavorável ao líder quando o mesmo não tiver 

poder de decisão para promover ou remover qualquer integrante da equipe e se seu 

título não indicar importância e autoridade. 

Fiedler e outros pesquisadores, que analisaram diferentes situações em inúmeras 

organizações, por meio de questionários que medem o estilo do líder e as características da 

situação, chegaram às seguintes conclusões: 

 A liderança orientada para a tarefa é eficaz nas situações que são muito favoráveis ou 

muito desfavoráveis para o líder. 

 A liderança orientada para as pessoas é eficaz nas situações de dificuldade 

intermediária. 

O modelo de Fiedler teve o mérito de iniciar o debate sobre a idéia de liderança 

situacional, mas suas proposições são muito questionadas por outros pesquisadores. Manteve-

se do modelo de Fiedler a idéia de que o líder deve flexibilizar seu comportamento a fim de 

ajustá-lo à situação. Essa idéia foi decisiva no desenvolvimento subseqüente dos estudos 

sobre liderança.  

2.2 Sistemas de administração segundo Likert. 

Os sistemas de administração elaborados por Likert procuram descrever o perfil 

organizacional da instituição, bem como desenvolver uma série de escalas constituídas de 

indicadores como a tomada de decisão; comunicação na organização; influência e interação 

entre seus membros; estabelecimento de metas e ainda o desempenho da organização. 

A partir da análise da construção das escalas, o autor organizou o perfil de quatro 

sistemas de administração: 

- Sistema 1 ou Autocrático coercitivo: sistema administrativo autoritário e forte, 

coercitivo, arbitrário que controla todas as posições da organização. As decisões são 

centralizadas na cúpula da organização, não existindo comunicações laterais. Punições e 
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recompensas são ocasionais, fazendo prevalecer um clima de temor, onde a desconfiança, a 

insatisfação e a hostilidade permeiam entre os membros da organização; 

- Sistema 2 ou Autoritário benevolente: evolução do sistema anterior, no qual nem 

sempre as decisões são tomadas nas altas esferas e algumas tarefas executórias passam a ser 

delegadas aos níveis mais baixos. É um sistema que favorece incentivos monetários, para 

estimular o ego dos empregados. Aqui também as punições estão presentes; há pouca 

interação acerca das comunicações no grupo; há pouquíssima interação entre seus membros; o 

nível de metas a serem alcançadas é alto e algumas decisões são descentralizadas. 

- Sistema 3 ou Consultivo: variação melhorada dos sistemas autocrático coercitivo e 

Autoritário benevolente. Apresenta-se como um sistema de delegação, onde os altos escalões 

definem somente a política geral e delegam aos níveis inferiores determinadas decisões e 

ações. A opinião dos grupos é considerada, destacando-se um ambiente de confiança elevada, 

embora ainda não completa. Há a ocorrência de recompensas, uma interação humana 

moderada; um pequeno envolvimento pessoal e uma relativa abertura de diretrizes, que 

permite que certas decisões ocorram na base da organização e o nível de metas que se busca 

alcançar é muito alto. 

- Sistema 4 ou Participativo: democrático por excelência, no qual o trabalho em equipe 

é destacado fator de desempenho do grupo. A organização gera, coordena e encadeia as 

decisões tomadas pelos grupos interatuantes, que fixam as metas. Quando seus membros são 

incapazes de utilizar bem a decisão grupal em busca de consenso geral e em termos dos 

melhores interesses de todos os indivíduos em causa, os grupos de mais alto nível hierárquico 

devem proporcionar a seus membros treinamento mais intenso nos processos grupais 

(LIKERT, 1980, p. 191). Desta forma, o grupo passa a reconhecer que as decisões adequadas 

beneficiarão a organização em todos os sentidos. As informações fluem naturalmente em 

ambos os sentidos e a confiança mútua se apresentam nas relações interpessoais. A 

contribuição dos subordinados ocorre de forma construtiva, em que se sentem livres para agir 

e se envolvem de tal forma que os demais membros dos grupos sentem-se responsáveis em 

todos os níveis da organização. 

LIKERT (1980) constata que, quanto mais próximo do sistema participativo estiver 

situado o estilo de administração, tanto maior será a probabilidade de haver alta 

produtividade, boas relações no trabalho e elevada rentabilidade. 

Nesta perspectiva, tomam-se os indicadores natureza do processo decisório; natureza 

do processo de comunicação; natureza do processo de influência e interação; e metas de 

desempenho e treinamento. 
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Para Likert, (1980 apud CHIAVENATO, 2000) a administração é um processo relativo, na 

qual não existem normas e princípios universais válidos para todas as circunstancias e 

situações. 

       Neste momento a administração perde o caráter normativo e prescritivo que possuía nas 

teorias mecanicistas. 

       O comportamento humano na organização pode ser explicado através de algumas 

variáveis. Para Likert, as variáveis administrativas (como estilo de administração, estratégias, 

estrutura organizacional, tecnologia empregada etc.) são chamadas variáveis causais, por que 

são as bases do comportamento humano. Os itens de comportamento (como lealdade, 

capacidade, atitude, comunicações, interação humana, tomada de decisões etc.) são as 

variáveis intervenientes que provocam alterações no sistema. As variáveis causais provocam 

estímulos que atuam no individuo (variáveis intervenientes) e produzem resposta ou 

resultados, que são as variáveis de resultado. 

       As variáveis de resultado possuem infinitas combinações, pois cada individuo é 

influenciado ou possui uma motivação diferente dos demais. 

       As variáveis intervenientes dependem das variáveis causais e influenciam as variáveis de 

resultado. Likert critica a ênfase na eficiência da organização baseada apenas em termos de 

produtividade ou produção física (variáveis de resultado), negligenciando as variáveis 

intervenientes. 

       Os administradores que se limitam apenas nos resultados de produção produzem apenas 

resultados imediatos, deixando sem solução grande quantidade de fragmentos intervenientes, 

cuja ordenação e correção exigirão um longo trabalho pela frente. A ênfase no imediatismo 

gera dificuldades para o futuro. A pressão pelo curto prazo põe em risco o longo prazo. 

       Essa critica ressalta os propósitos da Teoria das relações humanas, a qual enfatiza o ser 

humano, dando maior atenção ao individuo e não ao produto final, causado pelas pressões do 

meio. 

2.3 Outras abordagens de Liderança 

2.3.1 Modelo de Hersey – Blachard 

Nesse modelo observa-se como principal característica da situação que qualquer líder 

enfrenta, a maturidade do subordinado, avaliada em termos de grau de capacidade e interesse 

de fazer um bom trabalho e essa maturidade deve ser analisada em relação a uma tarefa 

específica, de forma que uma pessoa ou grupo não é jamais imaturo de forma completa, por 

que pode dominar diferentes tarefas de forma diferente. 
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Quanto mais maduro o seguidor, menos intenso deve ser o uso da autoridade pelo líder e 

mais intensa a orientação para o relacionamento. Essa idéia principal, segundo Maximiano 

(2007), divide-se em quatro estilos ou formas de liderança: 

Comando: usado quando os subordinados são pessoas com baixo nível de maturidade, 

prevê alto nível de comportamento orientado para a tarefa, com pouca ênfase no 

relacionamento. Um comportamento específico nesse caso é dar ordens e reduzir o apoio 

emocional. 

Venda: caracterizado com de alto nível de comportamento orientados simultaneamente 

para a tarefa e o relacionamento e ajusta-se a pessoas com elevada vontade de assumir 

responsabilidades, mas pouca experiência ou conhecimento. Assim o líder precisa ser ao 

mesmo tempo diretivo e oferecer o apoio emocional que reforça o entusiasmo. 

Participação: direcionado para o relacionamento, com pouca ênfase na tarefa, e ajusta-se 

com grande competência, mas pouco interesse em assumir responsabilidades, devido a 

sentimentos de insegurança ou motivação. 

Delegação: em que ocorre com pouca atenção tanto à tarefa quanto ao relacionamento, 

ajustando-se a pessoas que tenham as condições ideais para assumir responsabilidades com 

competência e motivação. 

O modelo de Hersey e Blachard tem como ponto o reconhecimento da competência e 

motivação como elementos importantes do processo de liderança e o reconhecimento de que a 

maturidade é dinâmica. Mas essa teoria peca no fato de considerar que pessoas imaturas 

devem ser tratadas com o uso forte de autoridade, mas não se deve generalizar, pois existem 

pessoas imaturas que ao serem tratadas autoritariamente permaneçam da mesma forma sem 

que aja um desenvolvimento. 

2.3.2 Liderança carismática e transacional. 

A definição de carisma está ligada a dom divino, o que causa forte impressão nos 

seguidores. Atribuída a santos, heróis e personagens extraordinários. Mas as características 

pessoais associadas à idéia de carisma são muito humanas e bem distribuídas, tomando o 

estudo de liderança carismática uma proporção bem maior e significativa nos dias de hoje. O 

líder carismático tem como características ser inspirador, transformador, revolucionário e um 

agente de mudanças. Uma liderança transformadora considera valores e padrões, cria meios 
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possíveis para o atingimento de metas organizacionais. O líder transformador é capaz de 

incentivar os seguidores a superar seus desempenhos passados e interesses pessoais, criando 

um sentimento de comprometimento em relação aos objetivos da organização. 

Para Maximiano (2007), no estilo de liderança transacional o líder apela aos interesses, 

principalmente às necessidades primárias, dos seguidores. Ele promete recompensas ou 

ameaças para conseguir que os seguidores (ou subordinados) trabalhem para realizar as metas, 

como: promoções, aumentos salariais, autonomia e liberdade no uso do tempo, atendimento 

de solicitações relacionadas a transferências, designações para outras tarefas e dispensas. 

Não se pode afirmar que apenas as recompensas psicológicas funcionam como o 

reconhecimento, se não houver alguma parcela de recompensas materiais. Provavelmente as 

duas espécies de recompensas são importantes para todos os tipos de pessoas. Em certas 

situações, a recompensa psicológica pode ser mais eficaz; em outras, a recompensa material 

funciona melhor. Os dois tipos de recompensas funcionam porque produzem efeitos sobre a 

motivação da equipe e das pessoas que a integram. Por essa razão, tanto a liderança 

carismática quanto a transacional podem ser eficazes. 
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3. MOTIVAÇÃO COMO REAÇÃO AO FATOR LIDERANÇA. 

A motivação refere-se aos desejos, aspirações e necessidades que influenciam a escolha de 

alternativas, determinando o comportamento do indivíduo. Os motivos são as formas de 

tensão que ocorrem nos indivíduos. Motivação é o processo de mobilização de energia. Isto 

ocorre com cada indivíduo. 

“A motivação é a energia ou força que movimenta o comportamento e que tem três 

propriedades: 

 Direção: o objetivo do comportamento motivado ou a direção para a qual a motivação leva 

o comportamento. 

 Intensidade: magnitude da motivação. 

 Permanência: duração da motivação.” (MAXIMIANO, 2007, P.177).  

O que é definido por motivação? Segundo BERGAMINI (2006), a motivação pode ser 

entendida como o desempenho e os esforços dos colaboradores para atingir os resultados 

desejados. 

O caráter de interioridade da motivação nos diz que ela é experimentada por cada 

pessoa, não sendo, portanto, generalizada. 

As pessoas têm valores, necessidades, interesses, organização familiar e formação 

profissional diferentes, portanto, uma história de vida própria que condiciona suas 

motivações. 

“O bom desempenho depende de quão motivado está o empregado. Em termos de 

comportamento, a motivação pode ser conceituada como o esforço e a tenacidade exercidos 

pela pessoa para fazer ou alcançar algo.” (CHIAVENATO, 2005, p.213) 

Uma pessoa motivada estará disposta a produzir mais em menos tempo, porque tem 

dentro de si uma necessidade de apresentar resultados. Esses resultados podem estar 

direcionados, por exemplo, à necessidade de crescimento dentro da empresa, à competição 

interna, ao salário recebido em troca de sua produtividade, entre outros fatores. 

Para muitas pessoas o Call Center é o seu primeiro emprego, às vezes, estão trabalhando 

ali até mesmo para pagar uma faculdade, muitas não pretende seguir carreira nesta área, com 

isso a maioria das pessoas não tem muita motivação e dedicação para ser reconhecida e 

promovida. 
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Necessidades 
de auto-

realização 

Necessidades de  
estima 

Necessidades  sociais 

Necessidades de  segurança 

Necessidades  básicas 

Motivação é intríseca, ninguém motiva ninguém. Cada um que se motiva ou não. Tudo 

o que as pessoas estão de fora podem fazer é estimular, incentivar, provocar a motivação. 

“O termo motivação é geralmente empregado como sinônimo de forças psicológicas, 

desejos, impulsos, instintos, necessidades, vontade, intenção, etc.” (BERGAMINI, 2005 p. 

109) 

O individuo raramente está satisfeito consigo mesmo e com seu nível de realização 

pessoal a cada degrau na vida. Quando se constata a estagnação, já se pode levantar a suspeita 

de que algo não vai bem. 

De acordo com Chiavenato (2005) motivação pode ser definida como o processo 

responsável pela intensidade, direção e persistências dos esforços de uma pessoa para o 

alcance de uma determinada meta. 

3.1. Teorias da motivação. 

3.1.1. Teorias da hierarquia das necessidades. 

Para Maximiano (2007) esta teoria é uma das mais importantes explicações sobre o 

conteúdo da motivação, sua autoria é de Abraham Maslow (1908-1970) se baseia na idéias 

das necessidades humanas, as quais segundo o autor dispõem-se numa hierarquia de cinco 

grupos conforme figura abaixo: 

Figura 1.1 Hierarquia das necessidades humanas, segundo Maslow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptação Maximiano (2007). 
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A seguir tem-se a representação dessa teoria segundo Maximiano (2007): 

 

1. Necessidades fisiológicas ou básicas. Necessidades de alimento, abrigo (proteção contra a 

natureza), repouso, exercícios, sexo e outras necessidades orgânicas. 

2. Necessidades de segurança. Necessidades de proteção contra ameaças, como as de perda 

do emprego e riscos à integridade física e à sobrevivência. 

3. Necessidades sociais. Necessidades de amizade, afeto, interação e aceitação dentro do 

grupo e da sociedade. 

4. Necessidades de estima. Necessidades de auto-estima e estima por parte de outros. 

5. Necessidades de auto-realização. Necessidades de utilizar o potencial de aptidões e 

habilidades, auto-desenvolvimento e realização pessoal. 

 

 “As necessidades básicas manifestam-se em primeiro lugar, e as pessoas procuram 

satisfazê-las antes de se preocupar com as de nível mais elevado. 

 Uma necessidade de uma categoria qualquer precisa ser atendida antes que a necessidade 

de uma categoria seguinte se manifeste. Uma vez atendida, a necessidade perde sua força 

motivadora, e a pessoa passa a ser motivada pela ordem seguinte de necessidades. 

 Quanto mais elevado o nível das necessidades, mais saudável a pessoa é. 

 O comportamento irresponsável é sintoma de privação das necessidades sociais e de 

estima. O comportamento negativo é conseqüência de má administração. 

 Há técnicas de administração que satisfazem às necessidades fisiológicas de segurança e 

sociais. Os gerentes podem trabalhar no sentido de possibilitar que as outras necessidades 

sejam satisfatoriamente atendidas.” (MASLOW apud MAXIMIANO, 2007, p. 185) 

 

Portanto de acordo com essa teoria as pessoas tendem a progredir de uma necessidade 

para a outra à medida que são atendidas com uma noção de hierarquia entre as necessidades e 

o gestor deve perceber em cada subordinado se o mesmo se encaixa em algum grupo desses e 

qual a forma de mate-lo motivado segundo suas necessidades, se a empresa na qual está 

inserida disponibiliza ou não maneiras de satisfazê-las. 

 

3.1.2 Teoria dos dois fatores. 

Esta teoria é de autoria de Frederick Herzberg, e explica como o ambiente de trabalho, 

e o próprio trabalho interagem para produzir motivação, e essa motivação resulta de fatores 

distribuídos em duas categorias principais, como mostra a figura 1.2. 

A seguir tem-se a as definições dessa teoria segundo Maximiano (2007): 
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1. Fatores relacionados ao próprio trabalho, chamados fatores motivacionais ou intrínsecos. 

 Conteúdo do trabalho em si (natureza das tarefas e sua sintonia com os interesses e 

qualificações da pessoa). 

 Sentido de realização de algo importante. 

 Exercício da responsabilidade. 

 Possibilidade de crescimento. 

 Orgulho e sentimento de prestígio decorrentes da profissão. 

 Reconhecimento pelo trabalho bem feito. 

2. Fatores relacionados com as condições de trabalho, chamados fatores extrínsecos ou 

higiênicos. 

 Estilo de supervisão do chefe. 

 Relações pessoais com os colegas. 

 Salários. 

 Políticas de administração de pessoal. 

 Condições físicas e segurança do trabalho. 

Herzberg conclui com suas pesquisas que as pessoas demonstram satisfação aos fatores 

extrínsecos. Em que as pessoas gostam mais do ambiente de trabalho do que propriamente do 

desempenho das tarefas que compõem esse mesmo trabalho. 

3.1.2.1 Papel dos fatores higiênicos. 

Manter um clima saudável no ambiente de trabalho, as condições em que o trabalho é 

realizado influência na satisfação de cada um com o ambiente mas não necessariamente 

produz motivação. 

3.1.2.2 Papel dos fatores motivacionais. 

O clima organizacional e as condições de trabalho sozinhas não provocam motivação é 

necessário que haja uma interação, identificação com o trabalho no qual o indivíduo está 

desenvolvendo, enxergando nesse mesmo trabalho possibilidades de exercitar suas 

habilidades ou desenvolver suas aptidões. 

Segundo Herzberg, (apud MAXIMIANO, 2007, p. 190), satisfação e insatisfação não 

são pólos opostos do mesmo continuum, mas duas dimensões diferentes, conforme figura 1.2. 

Na visão de Herzberg, “o oposto de satisfação não é insatisfação, mas não-satisfação; o 

oposto de insatisfação não é satisfação, mas não-insatisfação.” Atualmente essa idéia está 

simplificada: fatores higiênicos estão associados a satisfação e fatores motivacionais a 

motivação. 
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Figura 1.2 - Satisfação e insatisfação, segundo Herzberg, representam duas dimensões 

independentes da motivação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptação Maximiano (2007). 

 

 

O princípio de que a motivação vem do trabalho e não do ambiente é a consolidado 

pela teria dos dois fatores, que explica porque, por exemplo, certos profissionais dão mais 

importância à atividade que realizam do que as possíveis vantagens materiais que ela possa 

trazer, onde entra o fator de realização pessoal em que não importa ganhar muito dinheiro se o 

que se faz não é realmente o que se gosta.  

A teoria de Herzberg complementa a de Maslow. Segundo Maximiano,(2007,p. 202):  

“Os fatores motivacionais atendem a necessidades que estão no topo da 

hierarquia das necessidades. Os fatores higiênicos atendem às necessidades que estão 

na base da pirâmide. Quanto mais se sobe na hierarquia das necessidades, maior é a 

importância dos fatores motivacionais. Quanto mais se desce na hierarquia de 

Maslow, mais importantes se tornam os fatores higiênicos.” 

De acordo com Bergamini (1997b), é possível manter pessoas motivadas quando se 

conhece suas necessidades e se lhes oferece fatores de satisfação para tais necessidades. O 

desconhecimento desse aspecto poderá levar à desmotivação das pessoas. Portanto, a grande 

preocupação da administração não deve ser em adotar estratégias que motivem as pessoas, 

mas acima de tudo, oferecer um ambiente de trabalho no qual a pessoa mantenha o seu tônus 

motivacional. 

Não - 

satisfação 

Não - 

insatisfação 

 

Satisfação 

 

Insatisfação 

 

Presença de 

fatores 

motivacionais 

Ausência de 

fatores 

motivacionais 

 

Ausência de 

fatores 

higiênicos 

 

Presença de 

fatores 

higiênicos 

 



25 

 

 
 

Observa-se que recentemente a preocupação em relação ao fenômeno da motivação 

tem mudado de sentido. Passamos a entender que cada pessoa já trás dentro de si suas 

próprias motivações. Aquilo que mais interessa, então, é encontrar e adotar recursos 

organizacionais capazes de não sufocar as forças motivacionais inerentes às próprias pessoas. 

O importante é agir de tal forma que as pessoas não percam a sua sinergia motivacional. 

Descobrimos, finalmente, que o ser humano não se submete passivamente ao desempenho de 

atividades que lhe sejam impostas e que não tenham para ele nenhum significado. 

De acordo com Bergamini (1997a), a motivação cobre grande variedade de formas 

comportamentais. A diversidade de interesses percebida entre os indivíduos permite aceitar 

que as pessoas não fazem as mesmas coisas pelas mesmas razões. É dentro dessa diversidade 

que se encontra a principal fonte de informações a respeito do comportamento motivacional. 

3.1.3 Teoria da Expectativa. 

Esta teoria explica que o esforço será produzido de acordo com o que as pessoas 

consideram importante. Se atingir determinado resultado ou conseguir alguma recompensa 

tem um significado muito grande para certa pessoa, o esforço será bem maior e o mesmo 

acontece ao contrário. Portanto esse esforço está associado ao valor que cada um atribui ao 

resultado. 

Segundo Maximiano (2007, p. 180): “A teoria da expectativa procura explicar a cadeia 

de causas e efeitos que liga o esforço inicial ao resultado ou recompensa final.” 

Os principais componentes desta teoria são: 

 O valor dos resultados: este é atribuído por cada pessoa de acordo com o significado 

que determinada recompensa tem para dado indivíduo. 

 “O valor ou importância das recompensas é relativo e depende de cada 

pessoa. Para alguém, entrar na universidade pode ser uma recompensa muito 

atraente. Para outra pessoa, a recompensa desejada pode ser a compra de um 

bem. [...]. Recompensas muito desejadas têm a probabilidade de produzir 

altos níveis de desempenho, que requerem grande esforço para ser 

alcançados.” (MAXIMIANO,2007, p. 180) 

A associação entre o desempenho e a recompensa: as pessoas acreditam que seu esforço 

produzirá resultados e que sem passar pelo primeiro dificilmente atingirá o segundo. 

Maximiano (2007, p. 180) entende que: “Se o resultado desejado é um aumento salarial, é 
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preciso trabalhar para alcançar uma promoção. Se o resultado é a possibilidade de comprar 

um carro novo, é preciso trabalhar para ganhar dinheiro. [...].” 

E finalizando a teoria da expectativa temos a associação entre o esforço e o desempenho: 

em que se acredita que todo esforço produzirá o desempenho.  

“A crença de que é possível alcançar um resultado ao qual se atribui grande valor leva 

uma pessoa a realizar os esforços mais intensos. [...]. Inversamente, a crença de que é 

possível alcançar um resultado indesejável leva a diminuir o esforço.” (VROOM apud 

MAXIMIANO, 2007, p. 181). 

3.1.4 Outras abordagens da motivação. 

Behaviorismo 

È uma área de estudo que está ligada ao termo adestramento. Baseada em resultados 

obtidos após experiências com animais em laboratórios. Seus principais conceitos são: 

condicionamento operante, em seu principal pesquisador B. F. Skinner fala que se trata de um 

mecanismo de repetição, fazer com que determinado comportamento se repita por tantas 

vezes quanto forem necessárias; (SKINER apud MAXIMIANO, 2007, p. 182), o segundo 

conceito é o do reforço positivo que está focado em recompensar o comportamento desejado 

como uma forma de estímulo para que esse comportamento se repita; o terceiro conceito é o 

de punição em que se procura castigar um comportamento não desejável, mas que não é 

garantia nenhuma de que esse mesmo comportamento não será repetido; o quarto conceito é o 

de programação de estímulos trata-se da determinação da freqüência em que ocorrerá o 

reforço de determinado comportamento; o ultimo conceito é o de extinção ocorre quando se 

tem um comportamento que já foi condicionado á alguma recompensa, e essa mesma 

recompensa se extinguiu, desaparecendo o comportamento ligado a ela.  

Teoria da Equidade 

O foco principal dessa teoria está na crença de que a recompensa é conseqüência de 

um esforço e que pode ser obtido igualmente por todos. Independente de quem seja será 

recompensado da mesma forma se realizar o mesmo esforço. 

 “As premissas da teoria da equidade estabelecem que as pessoas sempre 

fazem comparações entre seus esforços e recompensas com os esforços e recompensas 

dos outros, especialmente quando há algum tipo de proximidade. [...]. As pessoas 

percebem falta de equidade quando alguns esforçam-se menos e conseguem mais, ou 

vice-versa. A percepção da falta de equidade pode produzir frustração, perda de auto-
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estima, sensações de desprezo pelos colegas e prejuízos ao desempenho”. 

(MAXIMIANO, 2007, P.183). 

Teorias do conteúdo. 

As teorias do conteúdo procuram explicar quais são os motivos que agem sobre as 

pessoas para mover seu comportamento. Quais motivos ou recompensas as pessoas procuram. 

As primeiras teorias sobre o conteúdo da motivação aconteceram após discussões sobre o 

conceito de felicidade, propostas pelos filósofos gregos.  E ainda hoje as teorias de motivação 

têm uma ligação com essas idéias nas quais reconhecem três tipos principais de motivos: a 

motivação do ganho material, a motivação do reconhecimento social e a motivação da 

realização pessoal (figura 1.3).  

Figura 1.3 Quatro hipóteses convencionais sobre a motivação humana. 

Hipóteses sobre a motivação  

Homem econômico - racional A motivação encontra-se na perspectiva do 

ganho. O motivo importante é ter bens 

materiais. 

Homem social A motivação é o grupo. Os motivos 

importantes são o reconhecimento e a 

aceitação pelos colegas. 

Homem auto-realizador A motivação é a realização interior. O que 

importa e motiva é a satisfação íntima. 

Homem complexo. A motivação não tem causa única. Diversos 

motivos ou causas são importantes para 

mover o comportamento. 

Fonte: Adaptação Maximiano (2007). 

 

Estas hipóteses estão relacionadas a natureza humana. Na quarta hipótese a do homem 

complexo explica que o homem não se encaixa ou se limita somente a uma das três hipóteses 

anteriores, pois a natureza humana é muito complexa para ser explicada somente em um único 

motivo. 
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3.2  A relação entre motivação e liderança.  

      Segundo Idalberto Chiavenato (1999), a motivação é o desejo de exercer altos níveis de 

esforço em direção a determinados objetivos organizacionais, condicionados pela capacidade 

de satisfazer objetivos individuais. A motivação depende da direção (objetivos), força e 

intensidade do comportamento (esforço) e duração e persistência. 

      Uma necessidade significa uma carência interna da pessoa e que cria um estado de tensão 

no organismo. Daí o ciclo motivacional. As teorias de conteúdo da motivação procuram dar 

uma visão geral das necessidades. "Dentre elas, a teoria da hierarquia das necessidades aponta 

para necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de auto-realização." 

      Idalberto Chiavenato cita ainda que: "a liderança é um processo chave em todas as 

organizações. O administrador deveria ser um líder para lidar com as pessoas que trabalham 

com ele. A liderança é uma forma de influência. A influência é uma transação interpessoal em 

que uma pessoa age para modificar ou provocar o comportamento de outra pessoa, de maneira 

intencional." (CHIAVENATO, 1999, p.553) 

      Liderança é o processo de influenciar as atividades de um indivíduo ou de um grupo para 

a consecução de um objetivo numa dada situação. Segundo Bartlett & Ghoshal é um processo 

do líder, do liderado e de variáveis situacionais. 

      Motivação é sinônimo de liderança. O sucesso do líder pode depender quase 

exclusivamente da sua capacidade de motivar outras pessoas. 

      Os incentivos à produtividade vistos acima, não substituem uma gerência eficaz. 

      Um líder deve sempre ser coerente. Se ele trata todos seus subordinados da mesma forma, 

ele não é coerente. Um líder deve conhecer seu pessoal e a maturidade de cada um, para saber 

como tratar cada um de seus colaboradores. 

      O respeito ao indivíduo é a dimensão primordial da liderança. Tratar sempre todos com 

respeitos, percebendo as diferenças individuais, até mesmo nas medidas mais desagradáveis, é 

uma grande característica do líder. 

      Dentre os tipos de liderança, os que mais influenciam para a motivação são a liderança 

autocrática e a liderança democrática. 

      Na Liderança autocrática, a imposição é a maior característica. É a liderança que menos 

motiva, pois implica dizer com clareza o que fazer, como onde e quando fazê-lo. O 

funcionário apenas executa as ordens do líder, que traça um plano, determina as diretrizes. É 

uma comunicação de mão-única, tendo pouco apoio emocional. 

      O líder concentra-se apenas nas necessidades da organização. As pessoas são consideradas 

como “input” ou instrumento amais, um objeto para conseguir os objetivos da empresa. 
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      Não existe, portanto preocupação ou interesse pelas pessoas e suas necessidades. A 

motivação é inexistente, perdendo a empresa e os funcionários. 

      Já na Liderança Democrática, o líder continua a dirigir e supervisionar atentamente a 

realização da tarefa, mas também da apoio sócio-emocional, solicita e pede sugestões. 

      Esse tipo de liderança não é o mais usado, mais sim o mais recomendado certamente, pois 

é o que mais motiva, pois , envolve as pessoas em discussões de trabalho , elogia , reconhece 

e as ouve , proporciona o respeito e a amizade, induz a arriscar. 

      O tipo de liderança influi decididamente na motivação dos empregados. 

3.3 A motivação e as empresas de Call Center. 

Preocupadas com o nível de motivação de seus colaboradores, as empresas começam a 

despertar a necessidade de investir cada vez mais em pesquisas de clima organizacional, 

cursos motivacionais, e todo tipo de recursos que possam estimulá-los a permanecer 

motivados e assim encontrar simultaneamente a realização pessoal e profissional, podendo, 

desta forma, extrair o máximo de cada um deles. Elas sabem que, na atualidade, de nada 

adianta estratégia, tecnologia ou idéias inovadoras sem profissionais motivados. Porém, a 

questão é descobrir por que alguns se sentem altamente motivados para realizar determinadas 

tarefas que a outros parecem enfadonhas e desinteressantes. 

Observando as empresas de Call Center, podemos perceber que, dentro das operações 

onde estão ocorrendo os atendimentos, está faltando um gestor, muitas vezes até tem um 

supervisor, porém falta a ele uma postura de gestor. 

Outra observação feita a estas empresas, é que possuem um Turn Over (taxa de 

substituição) muito elevado, devido à falta de motivação dos operadores. Quais são as 

vantagens para a empresa de Call Center de que seus funcionários estejam motivados? 

Motivação é um tema bastante discutido entre os profissionais de administração. Entende-se 

por motivação o ato de dar motivos para a ação das pessoas. O comportamento motivado é 

algo que se busca alcançar em qualquer empresa para que se possa atingir a maior 

produtividade. 

Embora muito se fale de motivação, ainda hoje as empresas têm dificuldade em manter 

o comportamento motivado dos seus colaboradores, no que muitas vezes investem recursos e 

esforços de forma errada e acabam por prejudicar ainda mais a sua produtividade. 

O contact center engloba as seguintes formas de contato com clientes: call center; Web; 

e-mail; mala direta; carta; entre outros menos utilizados e que não apresentam importância 

significativa neste estudo, já que estamos focando em empresa de contact center, que no geral 

trabalham exclusivamente com call center. 
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De acordo com Dantas, Os call centers são centrais de atendimento, comumente 

baseadas em tecnologias de computer and telephone integated (CTI), que combinam telefonia 

com recursos de informação do computador e concentram todas as chamadas dos clientes de 

uma empresa em um único local, com vista em maximizar a produtividade dos operadores e 

conquistar a fidelidade do consumidor. (DANTAS,2000, P.254) 

O sucesso Call Center não é apenas espaço físico, equipamentos e pessoas. É muito 

mais que tudo isso. Do ponto de vista conceitual, ele envolve três elementos básicos. O 

primeiro deles é software, ou seja, um conjunto de programas que ajuda a empresa a alcançar 

as soluções mais eficientes. Em segundo lugar vem o hardware, com as ferramentas que nos 

fornece, tais como PABX, banco de dados, telecomunicações. Por último, humanware, uma 

palavra que volta a ter sentido estratégico, significando os talentos humanos, a cultura do 

usuário e a competência operacional. 

De nada vale dispor dos recursos tecnológicos mais avançados de software e hardware 

se o seu pessoal de operação não estiver altamente preparado e motivado. Mas o que 

precisamos fixar como meta central é que o Call Center existe para abrir as portas da empresa 

ao mercado, tornando-se o mais eficiente centro de atendimento de clientes. 

A sigla SAC tem sido popularizada nos últimos tempos para significar "Serviço de 

Apoio ao Cliente". Ela aparece em muitos rótulos de produtos, com um telefone de prefixo 

0800, destinado ao atendimento do cliente ou do consumidor. Ele é um convite ao diálogo. 

Quem quer preservar sua clientela, dando-lhe a melhor atenção, precisa saber usar o Call 

Center. Com ele, milhares de pessoas passam a obter quaisquer esclarecimentos adicionais 

sobre produtos ou serviços, para reclamar ou para dar sugestões e até para fazer reservas mais 

rápidas. 

“Os recursos humanos: a seleção, o treinamento e a monitoração dos atendentes são um 

fator crítico de sucesso para uma central de atendimento. Quando se fala de serviço, trata-se 

de uma atividade essencialmente humana” (DANTAS, 2000 p.265) 

Para tentar fazer com que seus colaboradores se mantenham motivados, muitas 

empresas tentam estimulá-los oferecendo plano de carreira, realizando processo seletivo 

interno, dando oportunidades aos operadores de crescerem dentro da empresa. 

Algumas fazem um processo seletivo, nos quais diversos fatores são avaliados, como 

notas de monitoria, aderências a escalas, absenteísmo, e através do mesmo são selecionados 

alguns funcionários para estarem recebendo o benefício de fazerem uma faculdade com 

desconto, desde que esteja ligada a área de Call Center. 

Segundo Chiavenato (2000), para estimular a motivação no trabalho é preciso: 
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• Reconhecer as diferenças individuais: Não tratando os colaboradores como se fossem 

todos iguais, pois eles possuem necessidades diferentes. Procurando compreender o que é 

importante para cada um deles. 

• Definir objetivos e fornecer feedback: tratar objetivos que sejam específicos, 

desafiantes e que possam ser monitoráveis. Permitir que os colaboradores saibam como estão 

se saindo. 

• Estimular a participação nas decisões: Permitir ou, até mesmo, encorajar a 

participação dos colaboradores nas decisões que os afetam, como a fixação de objetivos ou a 

definição dos procedimentos de trabalho. 

• Vincular as recompensas ao desempenho: Deixar claro para todos os colaboradores 

que as recompensas, sejam elas financeiras ou não, estão diretamente relacionadas ao 

desempenho no trabalho. 

• Fazer com que as recompensas sejam percebidas como justas: Vincule as recompensas 

às experiências, habilidades, responsabilidades e esforços apresentados pelos colaboradores.  

No Call Center esta percepção é de extrema importância, pois um bom atendimento 

depende de uma boa gestão, caso um atendente que não tenha perfil seja promovido a uma 

supervisão, provavelmente aquela operação será um fracasso, seus operadores não terão 

condições de oferecer o melhor atendimento. 

Segundo Chiavenato (2000) nos dias atuais, isso é possível por meio da aplicação de 

testes de personalidade. Há muitos deles, baseados em diferentes teorias, mas o mais 

adequado às necessidades de uma empresa deve ser fácil e rápido, com resultados claros, 

compreensíveis e claramente discriminado para que estereótipos sejam evitados. 

Isso permite obter uma compreensão da motivação do seu comportamento e assim 

prever e minimizar possíveis situações de conflito e desconforto. Possibilita, por exemplo, 

avaliar como a personalidade de cada pessoa afeta a dinâmica do grupo de trabalho no qual 

está inserido. 

Adotar essa nova visão traz benefícios não apenas por aumentar a probabilidade de se 

colocar o profissional certo na função certa, mas também contribui para o desempenho e, 

conseqüentemente, da boa imagem da organização. 

Motivação é, dessa forma, uma questão - chave para uma bem sucedida organização, 

principalmente dentro do Call Center. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Identificação da empresa. 

 

A empresa em estudo foi constituída em 1996 na cidade de São Paulo, faz parte do 

holding de empresas financeiras do Grupo x, desde então vem espalhando filias por todo 

Brasil, a filial do Ceará na qual este estudo foi realizado inicio suas atividades em 28 de julho 

de 2010 contando assim mais uma filial aberta pelo grupo, a plataforma de credito de 

fortaleza. 

A empresa disponibiliza vários produtos para seus clientes entre eles: financiamento de 

veículos, refinanciamento, credito pessoal, consignado privado, consignado publico, 

consignado SIAPE, inss, seguros entre outros e o estudo foi realizado na área de 

financiamento e refinanciamento da empresa na plataforma de análise de crédito em 

Fortaleza. 

A filial de fortaleza atua na área de financiamento de veículos, carros, motos e vans. O 

público-alvo da empresa são pessoas que desejam adquirir seu veiculo e não possuem 

recursos suficientes no momento para pagar o total á vista. 

A área de crédito de veículos é composta pelo GR – gerente de relacionamento que irá 

tratar diretamente com o cliente e efetuar toda a negociação do crédito, inicialmente 

preencherá uma proposta a mesma é enviada via sistema para a plataforma de credito que irá 

analisar o potencial de pagamento do credito pelo cliente considerando os riscos inerentes a 

operação, após a aprovação o GR recebe a resposta automaticamente no seu celular podendo 

repassar imediatamente ao cliente, o Gr também é responsável pelo recolhimento de 

documentações necessárias a liberação do crédito. 

Em relação a sua estrutura a plataforma de credito Fortaleza é composta de 45 analistas 

nível investigação, 3 coordenadoras e 1 gerente de plataforma.Os analistas são divididos por 

coordenadoras, cada equipe foi estudada separadamente visando  avaliar o estilo individual de 

cada coordenadora e seu impacto na motivação dos liderados e também a influencia de cada 

uma sobre o resultado geral da plataforma. A coleta de dados foi realizada através de 

questionário, usando o método de investigação quantitativa, baseada na literatura. O 

questionário foi elaborado em três partes a primeira com dados das características da 

população, a segunda com dados específicos visando a analise do nível de motivação e a 

terceira foram utilizadas as perguntas elaborados de acordo com o questionário de estilos de 
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liderança, criado por Rensis Likert, no qual tem por finalidade identificar o estilo de liderança 

adotado pelas coordenadoras e em qual sistema a empresa se enquadra como um todo. 

4.2. Análise dos resultados. 

Nessa etapa serão analisados os dados obtidos através de pesquisa realizada com os 

funcionários da empresa em estudo. Foram distribuídos 45 formulários correspondentes ao 

número de analistas de investigação que a empresa possui. Cada coordenadora possui 15 

analistas que são subordinados a ela. Portanto abaixo serão apresentados separadamente os 

resultados de cada uma para no final ser feito um apanhado geral da plataforma. 

4.2.1 Resultados para a coordenadora 1. 

Com o objetivo de analisar a motivação para o trabalho e os estilos de liderança de cada 

coordenadora separadamente iniciou-se analisando as características pessoais do grupo, onde 

pelos dados obtidos pode-se perceber que do total de 15 pessoas entrevistadas 27% são do 

sexo masculino e 73% são do sexo feminino, que 93% dos entrevistados estão na faixa etária 

de 21 a 30 anos conforme (gráfico 1), e com 73% se declaram solteiros conforme (gráfico 2). 

 

Gráfico 1 - Faixa etária 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 
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Gráfico 2 – Estado civil 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 

 

Os dados apresentados até o momento caracterizam as empresas de call center que na 

maioria dos casos empregam jovens que estão começando sua carreira profissional muitas 

vezes até o primeiro emprego. 

A renda familiar dos entrevistados se concentra na faixa de 2 a 5 salários mínimos com 

67% dos entrevistados conforme (gráfico 3), tempo de empresa e tempo no cargo foram 100% 

das resposta na faixa de 1 a 3 anos, isso aconteceu devido a implantação da plataforma em 

estudo ter sido em 28 de julho de 2010  e todos iniciaram juntos na empresa.  

Gráfico 3 – Renda familiar. 

 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 
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Quando perguntados o que seu trabalho atual representa, a maioria com 60% afirmou 

que é uma obrigação a ser cumprida e 40% vêem o trabalho como uma fonte de prazer.(ver 

tabela 1). 

 

Tabela 1 – O que o seu trabalho atual representa. 

Descrição  Valor Absoluto  Percentual 

uma fonte de prazer 6 40% 

uma obrigação a ser cumprida 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: pesquisa realizada pela autora 

 

Com o resultado acima nota-se que a maioria considera o seu trabalho uma obrigação, 

então para saber qual o principal motivo que os levam a continuar na empresa foi feita a 

seguinte pergunta: Quais as razões pelas quais você está na empresa, e 47% responderam pelo 

salário, 33% por possibilidade de crescimento e 20% por responsabilidade familiar conforme 

(gráfico 4). 

Gráfico 4 – Razões pelas quais trabalha na empresa? 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 

 

Questionados sobre o plano de carreira da empresa 60% responderam que a empresa 

possui sim um plano de carreira, contra 40% que desconhecem se a empresa possui ou não, 

essa mesma pergunta tem relação com o tempo de empresa, pois todos os entrevistados 

começaram a aproximadamente 3 anos e permanecem no mesmo cargo pelo mesmo tempo, 

embora a empresa possua um plano de carreira, na função que os entrevistados exercem não é 

possível enxergar facilmente essa realidade, isso é enfatizado na pergunta posterior quando foi 

questionado se os entrevistado se sentem profissionalmente reconhecidos, 67%  responderam 

que não e 33% consideram que há reconhecimento pelo sue trabalho, conforme (gráfico 5). 
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Esses resultados são uma fonte de preocupação para a organização, pois estão relacionados à 

visão dos liderados sobre reconhecimento, auto-estima e o compromisso com a empresa e 

principalmente o quanto o funcionário está ou não motivado. 

 

Gráfico 5– Você se sente profissionalmente reconhecido pelo seu trabalho? 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 

 

Com o objetivo de identificar o estilo de liderança da coordenadora 1, foi aplicado em 

seguida o questionário criado por Rensis Likert, no qual apresenta 4 sistemas diferentes, com 

uma série de escalas constituídas de indicadores como a tomada de decisão; comunicação na 

organização; influência e interação entre seus membros; estabelecimento de metas e ainda o 

desempenho da organização. A coordenadora 1 foi classificada com um estilo característico 

do sistema 3 ou consultivo conforme gráfico 6, no qual mostra que  35% das resposta se 

concentraram no sistema 3 , 27% no sistema 4 ou Participativo, 25% no sistema 2 

ou Autoritário benevolente e 13% no sistema 1 ou Autocrático coercitivo. O sistema 3 

apresenta-se como um sistema de delegação, onde os altos escalões definem somente a 

política geral e delegam aos níveis inferiores determinadas decisões e ações. A opinião dos 

grupos é considerada, destacando-se um ambiente de confiança elevada, embora ainda não 

completa. Há a ocorrência de recompensas, uma interação humana moderada; um pequeno 

envolvimento pessoal e uma relativa abertura de diretrizes, que permite que certas decisões 

ocorram na base da organização e o nível de metas que se busca alcançar é muito alto. 
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Gráfico 6– Pesquisa Likert. 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 

 

4.2.2 Resultados para a coordenadora 2. 

A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa aplicada aos subordinados de 

outra coordenadora, mas com a mesma função, quantidade, e que trabalham na mesma 

plataforma e ambiente físico. Do total de 15 entrevistados 13% são do sexo masculino e 87% 

são do sexo feminino, que estão concentrados na sua maioria na faixa etária de 21 a 30 anos 

conforme (gráfico 7),  e com 60% se declarando solteiros conforme (gráfico 8). 

 

Gráfico 7 - Faixa etária. 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 
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Gráfico 8 – Estado civil. 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 

 

Nas perguntas renda familiar, tempo de empresa e tempo no cargo, obteve-se 100% na 

faixa de 2 a 5 salários mínimos, e 100% para tempo de empresa e tempo no cargo. 

 Quando perguntados o que seu trabalho atual representa, a grande maioria com 87% 

afirmou que é uma obrigação a ser cumprida e somente 13% vêem o trabalho como uma fonte 

de prazer. (ver tabela 2).  

Tabela 2 – O que o seu trabalho atual representa? 

Descrição  Valor Absoluto  Percentual 

uma fonte de prazer 2 13% 

uma obrigação a ser cumprida 13 87% 

TOTAL 15 100% 
Fonte: pesquisa realizada pela autora. 

 

Com o resultado acima nota-se que a maioria considera o seu trabalho uma obrigação 

como nas respostas apuradas na entrevista com a coordenadora 1, mas sendo um número bem 

maior que a anterior, e para  saber qual o principal motivo que os levam a continuar na 

empresa foi feita a seguinte pergunta: Quais as razões pelas quais você está na empresa, 

diferente da coordenadora 1 obteve-se  53% por responsabilidade familiar, 34% responderam 

pelo salário e 13% por possibilidade de crescimento conforme (gráfico 9). Nesse grupo 

diferente do anterior há uma concentração maior de pessoas casadas e com uma renda familiar 

concentrada 100% entre 2 a 5 salários mínimos o que representa uma participação maior que 

50% na renda familiar, e assim ocorrendo um número maior de pessoas que optaram pela 

alternativa de responsabilidade familiar conforme gráfico abaixo. 
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Gráfico 9 – Razões pelas quais trabalha na empresa? 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 

 

Sobre o plano de carreira da empresa 53% responderam que a empresa possui sim um 

plano de carreira, contra 47% que desconhecem se a empresa possui ou não, na pergunta 

posterior foi questionado se os entrevistados se sentem profissionalmente reconhecidos, 60% 

responderam que não e 40% consideram que há reconhecimento pelo sue trabalho, conforme 

(gráfico 10). Nessa questão há uma considerável melhora em comparação a coordenadora 1, o 

que representa um ponto positivo para a gestão, que conforme resultado da pesquisa Likert, 

obteve uma melhor classificação que a anterior. 

 

Gráfico 10– Você se sente profissionalmente reconhecido pelo seu trabalho? 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 
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Na pesquisa Likert obteve-se um resultado diferente da coordenadora 1 , a coordenadora 

2 foi classificada com uma liderança característica do sistema 4 ou participativo, mas com 

uma margem bem pequena em relação ao sistema 3, sendo 39% das resposta atribuídas ao 

sistema 4 contra 38% para o sistema 3 ou consultivo, e somente 17% no sistema 2 Autoritário 

benevolente e 6% no sistema 1 ou autocrático coercitivo. Ver gráfico abaixo. 

 

Gráfico 11 – Pesquisa Likert. 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 

 

O sistema 4 é democrático por excelência, no qual o trabalho em equipe é destacado 

fator de desempenho do grupo. A organização gera, coordena e encadeia as decisões tomadas 

pelos grupos interatuantes, que fixam as metas. Quando seus membros são incapazes de 

utilizar bem a decisão grupal em busca de consenso geral e em termos dos melhores interesses 

de todos os indivíduos em causa, os grupos de mais alto nível hierárquico devem proporcionar 

a seus membros treinamento mais intenso nos processos grupais (LIKERT, 1975, p. 191). 

Desta forma, o grupo passa a reconhecer que as decisões adequadas beneficiarão a 

organização em todos os sentidos. As informações fluem naturalmente em ambos os sentidos 

e a confiança mútua se apresentam nas relações interpessoais. A contribuição dos 

subordinados ocorre de forma construtiva, em que se sentem livres para agir e se envolvem de 

tal forma que os demais membros dos grupos sentem-se responsáveis em todos os níveis da 

organização.  

4.2.3 Resultados para a coordenadora 3. 

Para a coordenadora 3, obteve-se o seguintes resultados: do total de 15 entrevistados 
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maioria na faixa etária mais que 30 anos conforme (gráfico 12),  com 53% se declarando 

solteiros e com a maior concentração de casados por grupo sendo  43%, um valor maior se 

comparado com os grupo anteriores de acordo com (gráfico 13).  

 

Gráfico 12 – Estado civil. 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 

 

Gráfico 13 – Estado civil. 

 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 
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assim como os grupos 1 e 2, consideram uma obrigação a ser cumprida com 73% contra 27% 

que vêem o trabalho como uma fonte de prazer. (ver grafico 14). 

 

Gráfico 14 – O que o seu trabalho atual representa? 

  

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 

 

Já nas razões pelas quais trabalha na empresa a grande maioria respondeu que está 

pelo salário, a empresa em estudo paga acima do mercado para a mesma função, nesse ponto 

é importante destacar que as recompensas financeiras podem ser atraentes por um 

determinado tempo e para determinadas pessoas, enquanto que para outras não, e mesmo 

achando o salário um ponto importante até que ponto esse mesmo funcionário se manterá 

motivado somente pelo salário?A próxima pergunta mostra bem isso, quando se perguntou se 

esses mesmos funcionários se sentiam reconhecidos pelo seu trabalho, obteve-se 73% de 

respostas não contra 27% que disseram que sim, se sentiam reconhecidos em seu trabalho 

conforme (gráfico 16). 
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Gráfico 15 – Razões pelas quais trabalha na empresa? 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 

 

Gráfico 16– Você se sente profissionalmente reconhecido pelo seu trabalho? 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 
 

Na pesquisa Likert, obteve-se um resultado complementar a todos os pontos que já 

foram apresentados até o momento como resultado dos entrevistados que são subordinados a 

coordenadora 3, de acordo com a pesquisa a maioria responderam as questão apresentadas 

que se enquadravam no sistema 1 ou autoritário coercitivo , com 58% das resposta para esse 

mesmo sistema, contra 22% para o sistema 2, 11% para o sistema 3 e 9% para o sistema 4. 

Sistema 1 ou Autocrático coercitivo: sistema administrativo autoritário e forte, 

coercitivo, arbitrário que controla todas as posições da organização. As decisões são 

centralizadas na cúpula da organização, não existindo comunicações laterais. Punições e 
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recompensas são ocasionais, fazendo prevalecer um clima de temor, onde a desconfiança, a 

insatisfação e a hostilidade permeiam entre os membros da organização. Esses resultados 

negativos desse grupo refletem no apurado geral da plataforma conforme será apresentado no 

tópico seguinte. 

 

Gráfico 17 – Pesquisa Likert. 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 
 

4.2.3 Resultado geral da plataforma. 

É importante destacar dois pontos com o apurado geral da plataforma: o item 

reconhecimento profissional e o resultado da pesquisa Likert, que é o foco principal do estudo 

já que aborda os dois conceitos de liderança e motivação na equipe. A grande maioria não se 

sente reconhecida por seu trabalho, mas também pela maioria obteve como resposta as 

questões que faziam parte do sistema 3, o que chama a atenção é que mesmo  uma única 

coordenadora ter sido classificada no sistema 1, esse resultado trás um impacto muito 

significativo para a plataforma com 26% das resposta, conforme (gráfico 18). 
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Gráfico 18 – Pesquisa Likert. 

 

Fonte: pesquisa realizada pela autora. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A motivação humana para o trabalho permanece ainda como um dos grandes desafios 

dentro da realidade das organizações. Apesar das inúmeras e complexas teorias, a motivação, 

na prática, continua sendo enfocada com simplicidade. O estilo de liderança adotado pela 

gestão tem grande influência sobre a motivação dos liderados como mostrado nos resultados 

das pesquisas apresentadas no estudo de caso. Segunda a literatura apresentada a pesquisa de 

Rensis Likert foi fundamental para a identificação dos estilos presentes na empresa em 

estudo. LIKERT (1971) constata que, quanto mais próximo do sistema participativo estiver 

situado o estilo de administração, tanto maior será a probabilidade de haver alta 

produtividade, boas relações no trabalho e elevada rentabilidade. 

Nesta perspectiva, tomaram-se os indicadores natureza do processo decisório; natureza 

do processo de comunicação; natureza do processo de influência e interação; e metas de 

desempenho e treinamento. Com o resultado da pesquisa observou-se que a empresa possui 3 

tipos diferentes de gestão e que a coordenadora 3 na qual foi classificada segundo a pesquisa 

Likert com um estilo de gestão que se enquadrada no sistema 1 - Autocrático coercitivo 

contribui significativamente para um nível maior de desmotivação entre os analistas da 

plataforma em estudo. 

Para Likert, (apud Chiavenato, 2000) a administração é um processo relativo, na qual 

não existem normas e princípios universais válidos para todas as circunstancias e situações. 

Com isso é importante destacar que cada ser humano é único e deve ser assim tratado, cabe a 

administração identificar como cada um se comporta dentro da organização, descobrir os 

anseios e necessidades de cada um e está em constante interação com seus liderados, 

principalmente nas empresas de Call Center onde as atividades desempenhadas pelos 

operadores são muito repetitivas, o que pode ocasionar comodismo e falta de interesse, 

caracterizando um clima de desmotivação na equipe. O que se observou é que as empresas 

não se preocupam em manter os funcionários motivados, à medida que identificam uma queda 

de produtividade, rapidamente substituem o quadro de funcionários, ou até os próprios 

funcionários pedem demissão, contribuindo assim para a grande rotatividade característica das 

empresas desse ramo, e para a organização gera gastos a mais com as novas contratações, 

perdas não somente de financeiras, mas de talento humano e fica como sugestão para 

trabalhos futuros exatamente essas perdas ocasionadas pela desmotivação dos funcionário. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS DA 

EMPRESA DE CALL CENTER EM ESTUDO. 

 

Caro funcionário, esta é uma pesquisa para fins acadêmicos. 

 Não é necessário se identificar. Não existem respostas certas ou erradas, o que vale é a 

sua opinião, portanto é importante que responda com máxima reflexão e sinceridade.   

 

Primeira parte - Características da população. 

1) Sexo 

( ) Masculino ( ) Feminino 

2) Idade 

( ) Até 20 anos 

( )de 21 a 30 anos 

( ) mais de 30 anos 

3) Estado civil 

( ) solteiro 

( ) casado  

( ) divorciado 

( ) outros 

4) Renda familiar  

( ) até 1 salário mínimo 

( ) de 2 a 5 salários 

( ) de 6 a 9 salários 

( ) 10 ou mais salários 

5) Quanto tempo tem de empresa? 

( ) menos de 1 ano 

( ) de 1 a 3 anos 

( ) de 4 a 6 anos 

( ) mais de 6 anos  

6) Há quanto tempo está no cargo atual? 

( ) menos de 1 ano 

( ) de 1 a 3 anos 

( ) de 4 a 6 anos 

( ) mais de 6 anos  
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Segunda parte - Dados Específicos 

 

8) Seu trabalho atual representa: 

( ) uma fonte de prazer 

( ) uma obrigação a ser cumprida 

9) Quais as razões pelas quais você está trabalhando na empresa? 

( ) salário 

( ) responsabilidade familiar 

( ) possibilidade de crescimento profissional 

( ) não consegue outro emprego 

 

10) A empresa possui um plano de carreira para seus profissionais?  

( ) sim  

 ( ) não 

11) Você se sente profissionalmente reconhecido pelo seu trabalho? 

( ) sim     

 ( ) não 
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ANEXO 1 – PESQUISA DE ESTILOS DE LIDERANÇA DE RENSIS LIKERT – 

TERCEIRA PARTE DO QUESTIONÁRIO APLICADO NO ESTUDO DE CASO. 

 

 
As próximas questões favor responder com relação a características de seu superior imediato. 

 

 

 

ITEM SISTEMA 1 SISTEMA 2 SISTEMA 3 SISTEMA 4 

LIDERANÇA 

Confiança depositada 

nos 

liderados 

nenhuma alguma considerável Absoluta 

Liberdade que os 

liderados 

sentem para falar com 

os 

superiores sobre 

trabalho 

nenhuma pouca 
Certa 

liberdade 
Plena liberdade 

Interesse em saber as 

idéias dos 

Liderados e usá-las se 

valerem a 

pena 

raro Às vezes freqüente Constante 

MOTIVAÇÃO 

Mecanismos 

empregados para 

Motivar os empregados: 

    

 medo sim Não Não não 

 ameaças sim   não 

 castigos sim Às vezes Às vezes não 

 recompensa ocasionalmente sim sim 

Sim, baseado 

nos objetivos 

estabelecidos pelo 

grupo 

 participação Não Não Às vezes 

Sim, baseado 

nos objetivos 

estabelecidos pelo 

grupo 

Níveis que se sentem 

Responsáveis pela 

consecução 

Dos objetivos 

organizacionais 

Predominantemente 

A cúpula 

Cúpula e 

escalões 

médios 

Quase todos 

os níveis 
Todos os níveis 

COMUNICAÇÃO 

Direção       em     que  

flui    a informação 
para baixo 

Predomina

nte-mente                                                           

para baixo 

para baixo   e 

para cima 

para baixo   e para cima  e para os 

lados 
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Aceitação     da 

comunicação     de cima 

para baixo 

com suspeita 

Normalme

nte 

com 

suspeita 

com cautela abertamente 

Precisão da 

comunicação de 

Freqüenteme

nte e errada 

censurada   

pelo    líder 

Precisão 

limitada 

exata 

 

Conhecimento                   

pelos supervisores      

dos     problemas 

enfrentados pelos 

liderados 

 

 

pouco alguma boa 
muito boa 

 

INTERAÇÃO 

 

Maneira  e  

intensidade   como   

se dá a interação 

pouca,        

com  temor            

e   certa  

desconfianç

a 

pouca,       com    

certa  

condescendência 

moderada, 

razoável 

confiança 

ampla,       com confiança        e  

crédito 

 

Presença          do        

trabalho  cooperativo 

no grupo 

nenhuma pouca moderada 
considerável 

 

DECISÕES 

 

Nível  em que  são  

tomadas    as 

decisões 

Gerência de 

cúpula 

altos   e   médios  

escalões 

estratégia      

na   cúpula 

demais com 

maior 

delegação 

em todos os níveis 

Envolvimento dos 

liderados nas 

decisões relativas 

ao seu 

Envolvimento  dos  

liderados no 

trabalho 

 

 

nenhuma ocasional geralmente 
completamente 

 

Contribuição        

do      processo   

decisório para a 

motivação 

nenhuma, 

chegando                                       

contribuir    

para 

a 

desmotivação 

 

Relativamente 

pouca 

alguma    

contribuição 

Contribuição 

significativa 

OBJETIVOS 

 

Formas     de  

estabelecimento   

Emissão de 

ordens        

Emissão de ordens        

após discussões 

através  da  

ação do 
através  da  ação do grupo. 
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dos objetivos 

organizacionais 

com 

solicitação 

de opiniões 

grupo, 

exceto         

em crises 

CONTROLE 

Níveis em que 

se concentram 

as funções de 

revisão e 

controle 

Acentuadamen

- 

te na cúpula 

geralmente     na cúpula 

moderada  

delegação     

para os   

níveis  mais 

baixos 

Amplamente compartilhadas 

Existência de  

uma   

organização 

informal 

opondo-se à 

formal 

sim normalmente às vezes 
Não pois    as duas     têm   os 

mesmos objetivos 

Finalidade   do   

uso   dos 

controles de   

custo,   

produtividade 

e indicadores 

Policiamento e 

outros castigo 
Recompensa e castigo 

às         

vezes, 

recompensa; 

alguma       

auto- 

orientação 

auto-orientação e    solução   

de problemas 

 

Quadro baseado no livro LIKERT, Rensis e LIKERT, Jane Gibson. Administração de 

Conflitos – Novas abordagens. São Paulo: MeGraw-Hill do Brasil, 1980. 

 

 

 

 

 

 

 


