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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA: As organizações são constituídas de pessoas 
que trabalham juntas, atuando em diversas atividades e níveis organizacionais. 

Algumas pessoas ocupam posições em diversos níveis administrativos, como 
diretores, gerentes e supervisores, para cuidar das atividades desenvolvidas por 
outras, tornando-se responsáveis pela atividade conjunta ou que pode causar 

motivação ou desmotivação pessoal e profissional. OBJETIVO: A partir desse 
contexto o objetivo desse trabalho é realizar uma revisão da literatura sobre a 
temática Motivação e Liderança Organizacional. METODOLOGIA: Para atender 

ao objetivo foi realizada uma investigação de natureza qualitativa, com tipologia 
descritiva, bibliográfica e exploratória por meio de consultas no Google 
Acadêmico utilizando os descritores “motivação” e “liderança. 

RESULTADOS/DISCUSSÕES: Os dados do presente estudo foram 
sistematizados nas categorias motivação a equipe de trabalho e como 
subcategorias, dinheiro, segurança, elogio e reconhecimento, participação, 

aperfeiçoamento profissional, avaliação de esforços e incentivo a criatividade. 
Dinheiro: Deve-se salientar que sua utilização possibilita o atendimento das 
necessidades básicas e de segurança (em parte). Porém o pagamento pode 

simplesmente satisfazer às necessidades sociais e de auto realização.  
Segurança: Muitas empresas procuram dar segurança a seus funcionários seja 
na forma de assistência médica, hospitalar e dentária ou através de práticas 

administrativas, visando proporcionar-lhes a estabilidade desejada. Elogio e 
Reconhecimento: O emprego do elogio e do reconhecimento profissional pode 



  

estimular o auto respeito, a autoconfiança e propiciar que o funcionário explore 
suas próprias potencialidade. Participação: A participação dos funcionários no 
processo da tomada de decisão e nas resoluções dos problemas do dia-a-dia, 

propicia uma maior integração na empresa e facilita a eliminação do "medo" pelo 
desconhecido e aumenta sua segurança e auto confiança. Aperfeiçoamento 
Profissional: O ser humano é ávido por novos conhecimentos além do que a 

competitividade reinante na sociedade obriga que o indivíduo busque o 
aperfeiçoamento profissional constante para que não fique desatualizado em 
função do surgimento de novas técnicas, teorias e preceitos administrativos.  

Avaliação de Esforços: Todo indivíduo é colaborador da empresa. Portanto, 
cabe ao administrador salientar junto aos seus subordinados que ele é de grande 
importância para a empresa. Incentivo a Criatividade: Quanto mais for 

estimulada, maior será a satisfação do indivíduo. Cabe ao administrador facilitar 
o surgimento deste estímulo, pois assim poderá gerar um maior interesse pelo 
trabalho que realiza. CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO: O papel do 

líder é muito importante para motivar os trabalhadores na organização, porque a 
partir do momento que ele conhece sua equipe, tem a possibilidade de exercer 
com mais facilidade seu papel; provocar um novo ânimo, conquistar a confiança 

dos seus liderados, levando-os onde eles não poderiam ir sozinhos, inspirá-los 
a fazer aquilo que acham ser incapazes de realizar, torna-se um “espelho” para 
atingir os resultados. A motivação também se torna consequência dentro de uma 

equipe quando o líder por meio das suas características executa seu papel de 
forma eficiente, fazendo com que todos ao seu redor devido á convivência, 
comecem a adotar a postura similar podendo vir a se tornar líderes 

desenvolvendo as habilidades que serão lhe atribuídas. 
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