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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Neste século XXI, resultam no mundo dos negócios grandes evoluções, 

principalmente no fator da tecnologia da informação que surgem mudando drasticamente o 

comportamento dos colaboradores nas empresas. O fenômeno da globalização e o avanço da 

tecnologia aliados ao aumento da competitividade tem levado as empresas a buscarem 

aperfeiçoar o papel dos líderes nas organizações para que estes possam traduzir motivação junto 

às suas equipes de trabalho.  As atitudes de um líder geram reflexos importantes que podem 

entusiasmar ou desestimular as pessoas em seu ambiente de trabalho. Para tanto, saber liderar 

uma equipe é antes de tudo proporcionar satisfação e bem estar para todos, para que juntos 

possam se sentir parte de um todo, motivados a desempenhar com determinação as atribuições 

confiadas, tanto do líder como de seus liderados. O líder como vetor de influência motivacional 

interage provocando a motivação junto à sua equipe, estimula a mudança, orienta nos 

procedimentos internos e externos, ressalta a confiança na empresa, traduz a segurança e o 

sentimento de valorização dos seus liderados por intermédio de respeito e credibilidade. 

OBJETIVO: Este estudo identifica entre os fatores motivacionais o papel do líder e verifica  se 

efetivamente, há uma correlação direta e colaborativa para manter equipes motivadas em busca 

das metas organizacionais e do desenvolvimento profissional. METODOLOGIA: Pondera-se por 

meio de pesquisas bibliográfias e pesquisa de campo, na qual busca-se conhecer a percepção dos 

colaboradores de uma empresa situada na cidade de Romaria (MG), sobre as influências do líder 

para a motivação no trabalho, cuja abordagem se dá por intermédio de um questionário 

estruturado contendo 13 perguntas fechadas, na qual projeta-se que no mínimo 20% do número 

de funcionários participem dessa pesquisa. Desta forma, caracteriza-se como meio de 

investigação um estudo de caso que tem como objetivo não só explorar certos fenômenos, mas 

também compreendê-los num determinado contexto. RESULTADOS: Mediante a fundamentação 

teórica e o estudo de caso realizado tem-se como premissa a hipótese de que o líder é um vetor de 

influência motivacional que colabora para o alcance das metas empresariais. CONCLUSÃO: As 

empresas buscam gestores cada vez mais qualificados e eficientes visando a satisfação dos seus 

colaboradores e o alcance dos objetivos desejados pela organização. 
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