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RESUMO 

A Liderança, o Estilo de Liderança, a Motivação e a Satisfação são quatro aspectos 

fundamentais para o sucesso das organizações. Motivar e satisfazer as equipe de trabalho quer 

dizer liderar com eficácia e eficiência conduzindo numa determinada direção ou rumo para 

alcançar determinados objetivos e metas previamente acordados e específicos. Portanto, trata-

se de um processo de influência social, mobilizador e rígido. O líder que convive com o seu 

grupo de trabalho conhece profundamente os indivíduos de sua equipe assim como as suas 

motivações e aspirações. Além disso, tem plena convicção de que uma equipe de trabalho 

passa por diversas etapas de evolução até atingir a maturidade e o pico de produtividade. Tem 

também conhecimento de como intervir nessas etapas, atuando como agente regulador e 

catalisando os processos comunicacionais e relacionais. O enfermeiro chefe, enquanto líder de 

uma equipe tem um papel fundamental na gestão de recursos humanos, uma vez que o bom 

ou mau funcionamento dos serviços, o nível de produtividade, o grau de motivação e 

satisfação dos liderados são, na maior parte dos casos, determinados, principalmente, pela sua 

postura ético-profissional e atitudes como líder. Este estudo pretende analisar a influência do 

estilo de liderança na motivação e satisfação dos técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Estabeleceu-se como objetivo caracterizar os estilos de liderança utilizados pela população de 

enfermagem (enfermeiros) de uma instituição de média e alta complexidade. Para o 

desenvolvimento da pesquisa utilizaram-se os métodos quantitativo, descritivo e 

correlacional. Os resultados estatísticos demonstraram que há correlação positiva entre a 

variável liderança, a motivação e a satisfação no trabalho. Os resultados obtidos por meio do 

tratamento estatístico demonstram que a maioria da população em estudo é do sexo feminino, 

o estilo de liderança utilizado pelos enfermeiros está concatenado ao fator relacionamento, 

tarefa e situação e que o estilo de liderança praticado pelos enfermeiros influencia a 

motivação e satisfação dos seus liderados. Na visão dos técnicos de enfermagem, os 

enfermeiros praticam um estilo de liderança voltado para o fator tarefa, ou seja, preocupam-se 

mais com as normas, regras, procedimentos etc. Para os auxiliares de enfermagem os 

enfermeiros praticam mais um estilo de liderança voltado para a situação na qual se tem mais 

liberdade de ação. Ao final desta investigação, conclui-se que a variável liderança, o estilo de 

liderança, a motivação e a satisfação no trabalho estão intimamente ligadas aos fatores 

organizacionais que não podem ser tratados isoladamente e nem subestimados, pois, 
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constituem elementos essenciais para se constituir uma equipe produtiva e satisfeita com as 

proposta de seus líderes. 

 

Palavras chave: Liderança; Estilos de liderança; Enfermagem; Hospital; Satisfação e 

Motivação. 
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ABSTRACT 

Leadership, motivation and satisfaction are three fundamental aspects to the success of many 

organizations. Motivate and satisfy the working groups in order to lead effectively and 

efficiently in one team direction to obtain the agreed upon specific and target objectives.  So 

in other words, it is a process of social influence, mobilization and sticking to your targets. 

The leader who works with his/her team tends to understand each individual as well as their 

aspirations and motivating forces.  In addition, there is a conviction that the work team passes 

through several stages of transformation until it attains maturity and peak productivity.  The 

leader also has knowledge on how to intervene in the proceeding steps, acting as a regulator 

and catalyzing the relationship and communication processes.  The head nurse, as a leader of 

a team plays a key role in the management of human resources, since good or bad functioning 

of the services, level of productivity, degree of motivation and satisfaction in many situations 

is determined, mainly, by their ethical and professional mentality and attitudes.  This study 

aimed to analyze the influence of leadership style on the motivation and satisfaction of the 

technical and nursing assistants of head nurses.  Leadership styles are described and 

characterized within the nursing population (nurses) from a medium and highly complex 

institution.  In the development of the research, the study utilized quantitative, descriptive and 

correlational methods.  Statistical results showed that there is a positive correlation between 

the leadership, motivational and job satisfaction variables. The descriptive analysis showed 

that the sample was predominately female, that the leadership style was related to the 

relationship factor, task and situation and that the leadership style practiced by the nurses 

influenced the motivation and satisfaction of their subordinates.  In the perspective of the 

nursing technicians, the head nurse leadership style reflected a style that was concerned with 

standards, rules and procedures among others.  In the case of the nursing assistants view, the 

leadership style reflected more freedom of action.  At the end of this research,  it was 

concluded that the variables: leadership style, motivation and job satisfaction are closely 

interrelated as organizational factors that cannot be treated in isolation nor underestimated, as 

they constitute essential elements to compose a productive and satisfied team with leadership 

proposals. 
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RESUMEN 

El Liderazgo, el Estilo de liderazgo, la Motivación y la Satisfacción son cuatro aspectos 

fundamentales para el éxito de las organizaciones. Motivar y satisfacer a los grupos de trabajo 

quiere decir liderar con eficacia y eficiencia conduciendo en una determinada dirección o 

camino para llegar a determinados objetivos y metas de antemano fijados y rígidos. Por lo 

tanto, se trata de un procedimiento de influencia social, movilizador y rígido. El líder que 

convive con su grupo de trabajo conoce profundamente los individuos de su equipo así como 

sus motivaciones y deseos. Además de eso, tiene gran convicción de que un grupo de trabajo 

pasa por distintas etapas de evolución hasta llegar a la maturación y la cumbre de 

productividad. Hay también conocimiento de cómo intervenir en estas etapas, actuando como 

agente regulador y catalizando los procesos comunicacionales y relacionales. El enfermero 

jefe, mientras líder de un grupo tiene papel fundamental en la gerencia de los recursos 

humanos, ya que el bueno o el malo funcionamiento de los servicios, el nivel de 

productividad, el grado de motivación y la satisfacción de los liderados son, en gran parte de 

los casos, determinados, sobretodo, por la postura ético profesional y actitudes como líder. 

Ese estudio objetivó analizar la influencia del estilo de liderazgo en la motivación y 

satisfacción de los técnicos y auxiliares de enfermería. Se fijó como objetivos caracterizar los 

estilos de liderazgo empleados por la población de enfermería (enfermeros) de una institución 

de medio y alta complexidad. Para el desarrollo de la búsqueda se utilizaron un método 

cuantitativo, descriptivo y de correlación. Los resultados estadísticos enseñan que hay 

correlación positiva entre los variables liderazgos, la motivación y la satisfacción en el 

trabajo. Los resultados obtenidos por medio del tratamiento estadístico enseñan que: la 

mayoría de la población en estudio es del sexo femenino, el estilo de liderazgo utilizado por 

los enfermeros está relacionado al factor relacionamiento, tarea y situación de sus liderados. 

En la mirada de los técnicos de enfermería o enfermeros hay la práctica de un estilo de 

liderazgo vuelto al factor tarea que se preocupa más con las normas, reglas, procedimientos, 

etc. Para los auxiliares de enfermería los enfermeros practican más estilo de liderazgo vuelto a 

la situación en la que se tiene más libertad de acción. Al final de esta búsqueda, se concluye 

que las variables: liderazgo, estilo de liderazgo, motivación y satisfacción en el trabajo están 

muy interconectadas a los factores organizacionales que no pueden ser tratados de modo 

aislado ni tampoco subestimados, ya que constituyen elementos esenciales en la formación de 

un equipo productivo y satisfecho con la propuesta de sus líderes.  
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Palabras clave: Liderazgo; Estilos de liderazgo; Enfermería; Hospital; Satisfacción y 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como objetivo investigar a influência do estilo de liderança do 

enfermeiro chefe na motivação e satisfação dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Na 

atualidade, o0bserva-se que estes temas vêm ganhando destaque nos meios acadêmico e 

empresarial, conquistando cada vez mais espaço entre pesquisadores nas instituições de 

ensino, de saúde e nas organizações empresariais.  

A liderança em enfermagem é inerente ao trabalho e apresenta reflexos no convívio 

dos grupos de saúde e de enfermagem na resolução de resultados provenientes das ações dos 

cuidados sofrendo interferências associadas à assistência de procedimento simultâneo da 

progressão da soma das energias individuais por meio do trabalho global produzido e do 

“feedback”,  do convívio eda rotina no trabalho. 

 Na resolutividade do processo de trabalho de liderança, o enfermeiro como líder tem 

a função de promover a motivação e satisfação do grupo de trabalho. No desenvolvimento da 

liderança com eficiência e eficácia o enfermeiro necessita apresentar destreza nas relações de 

comunicação e ter sapiência dos vários estilos de liderança, além disso, deve ter conhecimento 

do clima organizacional.  

Desta forma, todo ser humano possui a capacidade de liderar ou seguir os líderes. A 

liderança, na concepção de SELMAN (2010, p. 151), “[...] é um fenômeno social, bem como 

uma expressão individual do talento e das circunstâncias”. A liderança, nesse sentido, é uma 

disposição individual que se relaciona com as situações da vida e está ligada à organização 

social e, portanto, à cultura de um povo e ao seu contexto político. Todavia, ao mencionar o 

termo líder supõe-se a existência de alguém que o siga, pois: “os líderes e seus seguidores 

escolhem um relacionamento com as circunstâncias que pode ser uma fonte de inovação e 

poder” (SELMAN, 2010, p. 151). 

Ao referirmo-nos ao tema estilo de liderança de uma pessoa nos reportamos aos 

trabalhos desenvolvidos por HERSEY e BLANCHARD (1986), que apresentam duas 

variáveis. A primeira refere-se ao comportamento do líder, descrito de modo orientado para a 

tarefa e o segundo orientado para o relacionamento. E nos trabalhos desenvolvidos por MELO 

(2004) cita-se que o líder pode apresentar três estilos de liderança o primeiro relacionado ao 

fator relacionamento, o segundo ao fator tarefa e o terceiro ao fator situação. 
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   Em relação ao grau de satisfação e motivação dos indivíduos no trabalho observa-

se que pode haver estreita relação com a estabilidade  psicológico, social e econômico, na 

harmonia organizacional e no ambiente de trabalho. 

 Conforme o referenciado, esta investigação tem como propósito expor considerações 

sobre a importância da liderança, do estilo de liderança, da motivação e da satisfação de quem 

ocupa cargos de chefia assim como de auxiliar para que se possa manter a satisfação e 

motivações de seus liderados. Como já citado acima a preocupação dos pesquisadores com 

relação a estes temas: liderança, estilo de liderança, satisfação e motivação vem recebendo 

especial atenção por que foi possível detectar que elas estão intimamente relacionadas com 

fatores comportamentais relevantes no desenvolvimento das organizações na atualidade. 

 Em assim sendo, esta investigação busca colaborar com a linha de pesquisa que reflete 

sobre a relação entre liderança, estilo de liderança, satisfação e motivação nos mais variados 

setores do trabalho em saúde.  

  Por meio deste estudo pretende-se analisar a liderança e os estilos de liderança que os 

enfermeiros chefes praticam durante sua jornada laboral e, se este estilo de liderança tem 

influência na satisfação e motivação de seus liderados (técnicos e auxiliares de enfermagem) 

no ambiente de trabalho.  

 O objeto dessa pesquisa é o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro, destacando-se a população de enfermeiros técnicos e auxiliares de 

enfermagem para participarem deste estudo.  

 Para a efetivação deste estudo, lançou-se mão da metodologia quantitativa, descritiva e 

correlacional, alicerçado nos questionários sócio-econômico-demográfico, de satisfação com 

a supervisão, de motivação, de avaliação do estilo gerencial do enfermeiro e, por fim, o de 

satisfação com o trabalho. Constituiu-se assim uma população de 103 enfermeiros, 367 

técnicos de enfermagem, 157 auxiliares de enfermagem e 24 auxiliares de saúde.  

Para alcançar este propósito, a presente tese estrutura-se em vários capítulos. No 

primeiro capítulo apresenta-se a instituição alvo dessa pesquisa, problematizam-se as questões 

da liderança, do estilo de liderança, da motivação e da satisfação no ambiente de trabalho. No 

segundo capítulo, expõe-se a fundamentação teórica, na qual se definirão os conceitos de 
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liderança, estilo de liderança, satisfação e motivação, assim como a evolução histórica e as 

teorias associadas a ambos os conceitos do comportamento organizacional.  

Dar-se-á enfoque às teorias que privilegiam os tópicos abordados ao longo dessa 

pesquisa. Com relação à liderança, percebe-se que as teorias situacionais são as mais 

oportunas na atualidade, por isso utilizou-se o auxílio do questionário da Escala de Avaliação 

do Estilo Gerencial (EAEG) desenvolvido por MELO (2004). As abordagens existentes a 

respeito do fenômeno da liderança mostram a ênfase da atuação gerencial em três aspectos: 

tarefa, relacionamento e situação. A partir da análise desse autor sobre os pontos convergentes 

das teorias, foram definidos os fatores tarefa, relacionamento e situacional. Esse questionário 

permitiu avaliar o estilo de liderança dos enfermeiros chefes percebido pelos liderados. Em 

relação à satisfação com a supervisão e com o trabalho destaca-se o questionário de 

LOUREIRO (2005) e o de SHWAN, MORAES e COOPER (1993), que permite ao sujeito da 

pesquisa avaliar a satisfação com a supervisão e o trabalho em várias proporções.      

 No final deste capítulo encontram-se referências a alguns estudiosos que contribuem 

com seus estudos para elucidar a relação entre liderança, estilo de liderança, motivação e 

satisfação aqui abordadas. No terceiro capítulo explanam-se acerca da metodologia utilizada, 

da descrição das hipóteses e da descrição do instrumento de recolha de dados (questionários, 

procedimentos), procedimentos éticos, variáveis em estudo, e finalmente, a referência 

bibliográfica e os anexos que incluem pedidos de autorização para realização da pesquisa e 

instrumentos utilizados ao longo dela.  

Após o tratamento estatístico dos dados coletados, apresentam-se os resultados e a sua 

discussão, associando o trabalho empírico às teorias que os justificam. No final desta tese são 

citadas as principais conclusões, colocam-se as limitações desta investigação e as sugestões 

para futuras investigações relacionadas aos temas abordados.  

Este estudo contribui com a reflexão sobre a importância dos cargos de chefia dos 

enfermeiros na motivação e satisfação dos liderados (técnicos e auxiliares de enfermagem) e 

com o incentivo na prestação da assistência com qualidade, eficiência e eficácia nos serviços 

de saúde. Mediante a estas explicações, objetiva-se investigar e caracterizar os estilos de 

liderança utilizados pelos enfermeiros dessa instituição hospitalar e verificar a influência dos 

estilos de liderança na motivação e satisfação dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Esta é 

uma investigação de natureza empírica, quantitativa, descritiva e correlacional.  
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 Espera-se, portanto, que esta investigação auxilie no desenvolvimento do 

conhecimento científico, na área do comportamento organizacional relacionado à liderança, 

ao estilo de liderança, à motivação e à satisfação no ambiente de trabalho. Objetiva-se ainda 

colaborar para uma conscientização das chefias de enfermagem e demonstrar o impacto que o 

estilo de liderança tem na influência da motivação e satisfação de seus liderados. Visa-se 

oferecer a possibilidade de repensar a formação destes enfermeiros chefes no sentido de que 

eles adotem comportamentos mais desejáveis de liderança, capazes de gerar maior motivação 

e satisfação nos liderados, propiciando o desenvolvimento da assistência com excelência, 

eficácia e eficiência. Espera-se ainda estimular a criatividade dos subordinados, estreitar laços 

de vínculos, promover diálogos coletivos, conceder sua participação nos processos decisórios 

e desenvolver o trabalho em grupo, de forma a alcançar o sucesso nos cuidados prestados. 
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CAPÍTULO 1 

1.1. APRESENTAÇÃO DO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO  

É objeto desta investigação o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (HC/UFTM) situado no município de Uberaba, no interior do Estado de 

Minas Gerais, Brasil. A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (doravante UFTM), 

anteriormente denominada Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), fundada 

em 1953, tornou-se Universidade no ano de 2005, tendo sua dedicação ao ensino reconhecida 

por diferentes indicadores nacionais, como o Índice Geral de Cursos (IGC) 2008 que 

classificou a instituição com conceito máximo, posicionando-a entre as melhores, com a 3ª 

colocação de Minas Gerais e a 6ª do país (UFTM, 2014). 

Além da tradição no ensino, a UFTM conquistou, ao longo de 57 anos de existência, 

o reconhecimento nacional e internacional das atividades de pós-graduação, pesquisa e 

extensão que desenvolve. No âmbito da pesquisa tem dedicado especial atenção à Doença de 

Chagas, à Esquistossomose, à Leishmaniose e outras doenças tropicais comuns na região 

(UFTM, 2014). 

Em pleno processo de desenvolvimento, a UFTM mantém sua qualidade, 

expandindo-a para novas áreas do conhecimento e aumentando a oferta de ensino que busca 

contribuir para a ciência e para o desenvolvimento da sociedade (UFTM, 2014). De acordo 

com o estatuto em vigor, a UFTM tem por missão: “Atuar na geração, difusão, promoção de 

conhecimentos e na formação de profissionais conscientes e comprometidos com o 

desenvolvimento socioeconômico, cultural e tecnológico, proporcionando a melhoria da 

qualidade de vida da população” (UFTM, 2014). 

Em 1968 aconteceu a incorporação da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba pela 

então FMTM. Cinco anos depois, em 1973, a construção do Hospital Escola da FMTM teve 

início, inaugurado em agosto de 1982. Ampliado e modernizado, depois da mudança para 

Universidade em 2005, o hospital passou a ser chamado Hospital de Clínicas da UFTM 

(UFTM, 2014). 

O HC/UFTM atende aos 27 municípios que compõem a macrorregião denominada 

Triângulo Sul do Estado de Minas Gerais como único hospital que oferece atendimento de 

alta complexidade, 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O HC/UFTM recebe ainda 

pacientes de outras regiões de Minas Gerais, e de diversos estados brasileiros (UFTM, 2014). 
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Quanto à estrutura, comporta atualmente 292 leitos ativos, sendo 20 de UTI 

(Unidade de Tratamento Intensivo) infantil, 10 de UTI adulto e 10 de UTI coronariano. 

Certificado como Hospital de Ensino, disponibiliza campo de estágio para cursos técnicos e 

de graduação da UFTM, em especial na área da saúde, além de atender às demandas de 

formação profissional no que diz respeito à residência médica e à pós-graduação - lato sensu e 

stricto sensu (UFTM, 2014). 

No HC/UFTM a pesquisa encontra um campo favorável de investigação científica, 

devido à densidade de casos implicados e à infraestrutura operacional e tecnológica 

disponível. O corpo clínico é composto por médicos com diferentes especializações que 

atuam no âmbito acadêmico e também no assistencial (UFTM, 2014). Além disso, a área 

física está em constante evolução tanto na estrutura quanto na aquisição de equipamentos de 

alta tecnologia, com 26 mil m2, distribuídos entre ambientes de internação, ambulatórios, 

pronto-socorro e serviços de diagnóstico e tratamentos especializados (UFTM, 2014). 

São oferecidos serviços multiprofissionais tais como transplantes de córnea, rins e 

válvula cardíaca, medicina física e reabilitação, cirurgias em diversas especialidades, 

pediatria, hematologia e hemoterapia, terapia renal substitutiva, tratamento de AIDS e 

hepatites, nutrição enteral e parenteral, patologia clínica e cirúrgica, radiodiagnóstico, 

inclusive com ressonância nuclear magnética, terapia intensiva-adulto, infantil e coronariana, 

ambulatórios especializados em diversas áreas, central de quimioterapia e Hospital-Dia 

Clínico (UFTM, 2014). 

Em 17 de janeiro de 2013, a UFTM assinou contrato de adesão à Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (EBSERH), que passou a gerir o HC. Dentre os motivos que levaram 

a Universidade, reitoria e gestores do HC a aderir à empresa, estão o compromisso da 

EBSERH com a readequação da força de trabalho e a melhoria da qualidade da assistência 

prestada (UFTM, 2014). 

Segundo o reitor Virmondes Rodrigues Júnior e o superintendente Luiz Antônio 

Pertili Rodrigues de Resende, em nota na ocasião da assinatura do contrato com a EBSERH  

“A implantação veio no sentido de otimizar os serviços de saúde, de 

promover o aperfeiçoamento da gestão do HC, por meio de 

mecanismos legais modernos e ágeis, capazes de baixar custos, 

melhorar a qualidade dos serviços prestados e alcançar elevado padrão 

de excelência.” (UFTM, 2014). 
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O primeiro concurso público da empresa para atuação no HC ofereceu, ainda em 

2013, 702 vagas, distribuídas nas áreas médica, assistencial e administrativa, em todos os 

casos, com formação de cadastro reserva. Já em 2014, novo concurso contemplou 22 novas 

vagas para médicos e uma vaga para tecnólogo em radiologia. Os novos concursados vêm 

sendo integrados em etapas mensais, desde março de 2014 (UFTM, 2014). 

 

 

2. A PROBLEMÁTICA DA LIDERANÇA, DO ESTILO DE LIDERANÇA, DA 

MOTIVAÇÃO E DA SATISFAÇÃO 

 

A eficiência dos serviços de saúde depende da qualidade de sua estrutura 

organizativa, todavia, está à mercê de seus agentes já que eles a potenciam, a redefinem e a 

reajustam às necessidades internas e externas (FREDERICO, 2006; LOUREIRO, FERREIRA 

& DUARTE, 2007; RODRIGUES, 2000). Portanto, é este capital humano, principalmente a 

equipe de enfermagem que melhor irá se beneficiar de uma boa gestão. Vem daí a 

importância de avaliar seu grau de motivação e satisfação. Nos hospitais, os recursos 

humanos, e mais precisamente os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 

desenvolvem um papel importante no processo de cuidados e na prestação de serviços de 

saúde, pois além de se relacionarem com os familiares/doentes, têm conhecimento e agrupam 

valores no processo assistencial. 

O enfermeiro ocupa um espaço importante na estrutura dos sistemas de saúde e isso 

lhe propicia estar na posição de liderança da equipe de enfermagem, bem como em outras 

equipes de saúde, nos processos organizacionais. Reconhecer e se apropriar desse lugar, assim 

como usá-lo para potencializar as lideranças dentro das equipes de trabalho é uma escolha 

sensata que pode representar grande avanço para a profissão e qualificação das ações de 

saúde. Ao incentivar práticas compartilhadas de liderança nas equipes, pode-se promover o 

desenvolvimento de formas mais cooperativas e integradas de trabalho (DALL' AGNOL et 

al., 2013, p. 4). 

A liderança, portanto, é compreendida como um fenômeno grupal, levando em conta 

que a forma como o líder se comporta e articula suas ações se reflete no processo laboral da 

equipe. Destaca-se o autoconhecimento como uma condição sine qua non para o exercício da 

liderança, só assim será possível reconhecer habilidades próprias e do(s) outro(s), 
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aprimorando-as, bem como identificar as fragilidades e buscar superá-las. Além disso, a partir 

do diálogo, da troca e da cooperação do próprio grupo torna-se possível romper com velhos 

conceitos e antigas estruturas hierárquicas que se sustentavam em práticas impositivas. 

Opondo-se a isso, pode-se originar um clima organizacional mais saudável, dialógico e 

libertador (AMESTOY, CESTARIi, THOFEHRN, & MILBRATH, 2009, p. 5). 

 A liderança é um tema rotineiro e fundamental que leva à discussão de temas 

múltiplos tais como os estilos de poder e autoridade, as características pessoais de líderes e 

liderados, inter-relações sociais, poderes atribuídos aos cargos, necessidade de alcançar 

objetivos corporativos e conjuntos de competências desejadas e necessárias ao seu exercício. 

 O enfoque dos estilos de liderança aparece logo no início da década de 50. Nessa 

época, os cientistas passaram a preocupar-se especificamente como o bom líder deve agir. Os 

pesquisadores dirigiram a sua atenção aos aspectos que caracterizam a dinâmica do 

comportamento do líder (BERGAMINI, 1994).   

 Na teoria do estilo de liderança observamos que o líder poderá utilizar qualquer tipo de 

liderança desde que seja adequado à situação. Assim, BANOV (2008, p.31) cita que “o estilo 

de liderança remete à maneira como os líderes se comportam e o que usam para controlar o 

comportamento dos seus liderados”.  

 Assim como a satisfação no trabalho pode ser vista como um conceito positivo que 

aponta atitudes de trabalho em particular, o que significa que esta satisfação é observada sob a 

ótica dos fatores que afetam positivamente habilidades e fatores de promoção no trabalho 

(KATI & KYNGA, 2009, p. 101). 

Foi com a crise do Taylorismo e com a consequente valorização do fator humano nas 

instituições que, segundo CARROCHINHO (2007, p. 41), o conceito de satisfação 

profissional começou a suscitar o interesse dos teóricos, gestores e investigadores. Foi a partir 

de então que de acordo com Lima et al. (como citado em CARROCHINHO, 2007, p. 41), que 

a satisfação tem sido considerada muito importante, pois, geralmente é associada à 

produtividade da organização e à realização profissional dos empregados. 

Segundo ROBBINSs, JUDGE e SOBRAL (2010, p. 75) “trabalhos interessantes que 

fornecem treinamento, variedade, independência e controle, satisfazem a maioria dos 
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funcionários”. Dessa forma, quanto mais a organização proporciona formas de crescimento e 

desenvolvimento, mais o empregado tende a ficar satisfeito com seu trabalho.  

Segundo MOSCOVICI (2002, p. 6) o relacionamento interpessoal e o clima 

influenciam-se recíproca e circularmente, caracterizando um ambiente agradável e 

estimulante ou desagradável e, podem causar a satisfação ou insatisfação, necessários para 

manter a relação entre os indivíduos na organização. 

 A motivação no trabalho é um tema que, na atualidade, dedica-se muita atenção por 

ser usualmente admitido que as pessoas já levem consigo para as instituições os seus valores, 

cultura, crenças assim como suas necessidades e objetivos que influenciam sua resposta às 

necessidades institucionais, a solidez do seu comportamento é a motivação para o trabalho. 

No que se refere à área especifica da saúde, essencialmente no âmbito da enfermagem, 

percebe-se que o nível de motivação dos profissionais reflete nas relações e interações com o 

grupo multiprofissional, com os pacientes e com a família e a comunidade. 

 Para NEVES (2002), a motivação para o trabalho é uma questão fundamental na 

gestão de recursos humanos e uma função prioritária dos gestores. Em suas palavras 

“Com efeito, focalizando o conceito a luz do comportamento organizacional, 

nomeadamente a intensidade e a qualidade do esforço com vistas ao alcance 

dos objetivos organizacionais, a gestão do binômio trabalho/pessoas e 

essencialmente a intervenção ao nível das motivações” (NEVES, 2002, p. 7). 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2. CONCEITUAÇÃO 

2.1. LIDERANÇA 

 

O termo liderança vem sendo usado na língua inglesa por mais de duzentos anos, 

STOGDILL (1974) acredita que ele tenha aparecido por volta do ano 1300 da era cristã.  

FIEDLER (1967, p. 103) afirmou que:  

A preocupação com a liderança é tão antiga como a história escrita: A 
República, de Platão constitui um bom exemplo dessas preocupações 
iniciais ao falar da adequada educação e treinamento dos líderes 
políticos, assim como da grande parte dos filósofos políticos que 
desde essa época procuraram lidar com esse problema.  

Segundo COSTA (2013, p. 23) a liderança está em todos os lugares, mas parece 

difícil determinar ou entender como se compõe uma boa liderança. A liderança existe entre 

todos os indivíduos e pode-se observar isso nas múltiplas culturas ao redor do universo, 

inclusive nas primitivas. Ela está no inconsciente coletivo, independente de culturas, raças ou 

convicções diferentes. 

De uma maneira geral, pode-se afirmar que liderança é a capacidade de influenciar 

pessoas a realizar um objetivo em comum. Um dos melhores resultados de uma grande 

liderança é gerar em seus seguidores o compromisso com a causa defendida por G. R. KERN 

e G. R. KERN (2013, p. 14). 

MOURA, MAGALHÃES, DALL’AGUOL, JUCHEM e MARONA (2010) 

afirmaram que, ao longo dos tempos, a teorização sobre liderança sofreu grande evolução 

histórica e certamente continuará se modificando, acompanhando a complexidade do mundo 

moderno. Os estudos sobre o tema iniciaram no século XX, e enfatizavam conceitos amplos 

de liderança, como características e comportamentos do líder. 
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De acordo com WAGNER e HOLLENBECK (2009, p. 243), “[...] o uso de 

influência deve ser fundamental em qualquer definição de liderança.”. Convém comentar que 

a necessidade de poder do líder deverá ser maior que a necessidade de cativar a afeição das 

pessoas. 

Portanto, liderança é a capacidade de influenciar pessoas por meio de ideias e ações 

para um objetivo comum. Para REGO e CUNHA (2009), os líderes que compreendem a 

complexidade do processo e o exercem com sabedoria, perspicácia e afinco, podem ser mais 

eficazes, até porque o “trabalho com significado é uma fonte de realização pessoal e promove 

o empenhamento e o desempenho” (p. 83). 

A  liderança é classificada como um importante procedimento de desempenho nos 

exercício que cercam os liderados individuais, equipes ou grupos na realização de uma meta 

desejada. Algumas instituições determinam objetivos para seus liderados e, em compensação, 

certificam o reconhecimento pelas metas conquistadas através de gratificações e bonificações. 

Além do que, há inúmeros outros recursos considerados fundamentais como estratégias que 

envolvem o comportamento organizacional, pois ao motivar seus liderados, 

inconscientemente, eles geram mais, trabalham satisfeitos e permanecem nas organizações. 

FREITAS e RODRIGUES (2008) enfatizaram que a liderança é um processo chave 

em todas as organizações, tendo como enfoque principal a figura do gestor e seu 

posicionamento de liderança na organização. SCOLA e SCOLA (2011) destaca a importância 

da liderança quer seja junto aos seus colaboradores quer à equipe de trabalho e, até mesmo, 

individual com aqueles que trabalham com ele. Segundo esses autores, a liderança é 

imprescindível dentro das organizações estando relacionada diretamente aos estímulos e 

incentivos que provocam a motivação nas pessoas para a realização da missão, da visão e dos 

objetivos empresariais. 

Liderança é a característica que se espera do gerente, chefe ou supervisor e que deve 

ser demonstrada na condução do processo produtivo, por meio do envolvimento e do 

aproveitamento pleno da criatividade do grupo a ele subordinado, de modo a alcançar a 

satisfação de todos (RIBEIRO, 2006). 

De acordo com ROBBINS (2005, p. 258) liderança é a capacidade de influenciar o 

grupo para alcançar metas. A influência pode ser formal ou não, ou seja, formal é aquela que 

é conferida por um alto cargo na organização e informal é aquela que é conferida por um alto 
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cargo na organização. A liderança informal denominada não sancional, pode ser definida 

como aquela que exerce a liderança no grupo na organização sem o cargo formal. 

 

2.2 EVOLUÇÕES HISTÓRICAS DAS TEORIAS SOBRE LIDERANÇA 

Várias são as teorias que foram desenvolvidas com a intenção de alcançar melhores 

resultados no trabalho, elas envolvem os indivíduos na realização do desenvolvimento laboral 

com maior qualidade de vida, satisfação e motivação. O século XVI foi caracterizado pela 

produção artesanal em que o artesão, na sua própria casa, tinha controle total sobre todo o 

processo produtivo e geria seu tempo e a organização de seu trabalho da forma que pretendia 

(CAMARA, GUERRA e RODRIGUES, 2007). 

Um século depois, com a evolução socioeconômica e o surgimento de grandes 

cidades, verifica-se o aparecimento de grupos de trabalhadores unidos num mesmo ambiente 

de produção (que mais tarde se tornarão típicos). Embora o modo de produção fosse similar 

ao artesanal, o patrão tinha meios de controlar todo o processo produtivo e o artesão era 

obrigado a ter maior disciplina. Esta nova etapa no processo de produção leva, entre outras 

coisas, à perda do saber-fazer por parte do artesão, devido ao controlo direto, à inserção de 

normas rígidas, à rígida disciplina e à divisão de tarefas que não permitiam ao empregado 

nada além de executar o trabalho, atuando em momentos parcelares do processo produtivo 

(CAMARA et al, 2007). 

No início do século XVIII, devido ao crescimento acelerado da população mundial e, 

consequentemente, da procura de bens e serviços, o objetivo dos empresários era 

exclusivamente a produção e o lucro, enquanto o trabalhador estava em condições desumanas 

e o número de horas de trabalho chegava às 18h00 min diárias (KARPINSKI e STEFANO, 

2008). 

As pessoas em suas próprias casas viviam em condições desumanas, em que faltava 

alimento e a higiene era quase inexistente e, em contexto laboral, a situação não se diferia 

muito: as condições físicas não eram levadas em conta, provocando nos trabalhadores excesso 

de esforço e, consequentemente, cansaço e desgaste físico. Os acidentes de trabalho eram 

frequentes, visto que, não existir qualquer controle sobre os riscos laborais, a segurança dos 

trabalhadores e os equipamentos de trabalho (CARVALHO apud KARPINSKI e STEFANO, 
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2008). A partir desse ponto as organizações expandiu a produção em maior escala e sentiram 

necessidade de aprimorar sua eficácia, de modo a fazer face à execissava concorrência que 

despontou no mercado. 

Karl Marx, no século XIX, é o pioneiro ao iniciar um estudo nessa perspectiva, 

referiu que a história é movida pelos homens, pela luta entre classes, sendo necessário agir 

para sua transformação e abolição do domínio classista existente. Verifica-se uma direção de 

Marx na definição da divisão do trabalho visando atingir associações sociais produtivas.  

No final deste decada, aparece a teoria da burocracia construída por Max Weber, 

com a qual se busca atingir o máximo de eficácia e racionalidade na empresa formal, através 

divisão do trabalho, da hierarquia, da impessoalidade, da competência técnica, da separação 

entre propriedade e administração e da profissionalização do funcionário.   

Poder-se-á, assim, afirmar que o século XIX não trouxe grandes melhorias ao nível 

laboral, pelo contrário, agravaram-se as condições nele vividas, devido às extensas jornadas 

de trabalho, mão de obra barata, condições insalubres e falta de higiene. Surgem, no entanto, 

neste período, lutas operárias para tentar mudar este quadro negro que se pintava nas 

empresas. (DEJOURS apud KARPINSKI e STEFANO, 2008).   

Somente no século XX, deu-se o grande salto na atenção ao trabalho e ao 

trabalhador. Com Taylor veio o surgimento da divisão do trabalho, cujo objetivo fundamental 

é “produzir o máximo ao mínimo custo”, na visão de Taylor o mais importante era a máxima 

divisão das tarefas, a repetição sistemática das mesmas, hierarquias rígidas, a especialização 

do operário e a padronização da mão de obra. Dessa forma teriam maior eficiência e 

produtividade por meio do comando e da oferta de remunerações financeiras.  

Esta teoria, apesar dos aspetos negativos que hoje se identificam, contribuiu 

fortemente para o desenvolvimento industrial do século passado (GOMES, 2005). No entanto, 

a relevância, a especialização e repetição das tarefas, a excessiva dependência das regras e a 

rigidez hierárquica, transformaram os trabalhadores numa verdadeira “máquina”, 

automatizando-os de tal forma que deixaram de ter qualquer tipo de satisfação ou orgulho 

com o trabalho. Incorporado ao nível do indivíduo elevado absentismo e rotatividade e, ao 

nível organizacional, baixa qualidade dos produtos, consecutivamente, produz um fraco 

desempenho organizacional.   
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Simultaneamente à teoria de Taylor, Henri Fayol desenvolve uma nova teoria 

atrelada à Teoria Clássica, que em muito se parece à anteriormente apresentada. No entanto, 

mostra uma maior preocupação com a administração e o controle global da instituição do que 

com as tarefas, defendendo que, a melhor maneira de administrar as instituições passa pela 

aplicação de regras, leis e princípios. Foi desta forma que se criou um sistema fechado, no 

qual há um elevado nível de planejamento, organização, coordenação e controle (CAMARA 

et al, 2007).  

Sintetizando, poder-se-á afirmar que as teorias clássicas defendem que o sucesso 

empresarial é alcançado por um grande controle, forte racionalização e supervisão no interior 

das instituições, ignorando as emoções daqueles que nelas trabalham (CAMARA et al, 2007).  

A partir dos anos 1930 surge uma nova teoria, desta vez criada por Elton Mayo que a 

batizou de Teoria das Relações Humanas. A teoria de Mayo teve sua origem na Escola das 

Relações Humanas que resultou da experiência de Hawthorne, ocorrida na empresa Westem 

Eletric Company que tinha ótimos níveis salariais e condições de trabalho, entretanto viam o 

homem como um ser isolado, cuja eficiência poderia ser valorizada cientificamente. O 

objetivo fundamental desta pesquisa consistia em perceber a relação entre o ambiente de 

trabalho e a produtividade dos trabalhadores.  

É perceptivel a enorme evolução que se realizou na maneira de olhar o trabalho: 

inicialmente ocorreu uma completa orientação para os resultados, sendo abandonado  o bem-

estar dos trabalhadores e, com a Teoria das Relações Humanas, observa-se já, uma abordagem 

mais humanística, estabelecendo um enorme passo no investimento desse nível e auxiliando 

para o que mais tarde seria chamado de Qualidade de Vida do Trabalhador. 

Subsequentemente, serão apresentadas as teorias que tiveram maior ênfase no 

desenrolar dos temas: liderança, estilo de liderança, satisfação e motivação. 

 

2.3 TEORIA DOS TRAÇOS DE PERSONALIDADE 

 Cronologicamente, a sequência histórica da investigação da liderança passa pelos 

caminhos da teoria da administração. Incialmente, tem-se a teoria dos traços que, de acordo 

com ARMANDIi, OPPDISANO e SHERMAN (2003) e WU (2009), as investigações 

focalizaram em identificar os traços que diferenciam um líder de um não-líder, e tinham como 
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objetivo identificar um conjunto de traços que ajudariam a selecionar a pessoa certa para 

cargos que requeriam uma liderança eficiente. 

De acordo com CATTEL e STICE (1954), os traços de personalidade determinam o 

surgimento dos líderes, podendo variar a forma de eleição dos mesmos – pelos pares ou pela 

identificação de observadores externos. Os referidos autores indicaram os seguintes traços de 

personalidade como os mais importantes para o exercício da liderança: estabilidade 

emocional, dominância, conscienciosidade, ousadia, sagacidade, ausência de ansiedade, 

controle deliberado da vontade e ausência de tensão nervosa. 

Há ainda outros pesquisadores cujos estudos também atribuiram alguma relevância 

às teorias dos traços, com especial atenção a HOUSE (1977) que propôs a teoria da liderança 

carismática. O carisma pode ser percebido como um estilo ou um tipo especial de liderança e, 

para esse autor, os grandes líderes que produzem efeitos carismáticos sobre os liderados 

apresentam quatro características pessoais: dominância, autoconfiança, necessidade de 

influência e forte convicção na justa moral de suas ideias. Os líderes carismáticos apresentam 

grande necessidade de poder, elevada autoconfiança e grande convicção nas suas próprias 

crenças e ideias.  

Segundo BARRACHO e MARTINS (2010), as ideias dos traços foram, 

progressivamente, perdendo consistência, em parte devido à revisão dos estudos (124 em 

1948 e 163 entre 1949 e 1970) por Stogdill. As primeiras conclusões possíveis foram as de 

que um líder com determinados traços poderia ser eficaz numa situação, porém ineficaz em 

outra, e que, dois líderes com diferentes traços podem ser bem-sucedidos na mesma situação. 

As outras conclusões não possibilitaram manter o princípio segundo o qual certos traços são 

relevantes para uma liderança eficaz e eficiente, consentindo apenas constatar que uma pessoa 

com determinados traços apresenta maior possibilidade de ser um líder eficaz, eficiente e sua 

importância relativa dependeria das ações. Iniciaram os princípios de que as caraterísticas 

pessoais dos líderes não podem ser dissociadas do contexto em que esses atuam. 
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2.4. TEORIAS BEHAVIORISTAS OU COMPORTAMENTAIS 

 O fracasso da teoria dos traços levou os investigadores a focalizarem os 

comportamentos que determinados líderes específicos exibiam, imaginando que existia algo 

peculiar no modo como os líderes eficazes se comportavam. Partia então do pressuposto que 

determinados comportamentos específicos diferenciam os líderes dos não líderes (TEIXEIRA, 

1998). 

 A gênese das abordagens comportamentais (behavioristas) surge entre a II Guerra 

Mundial e o início dos anos setenta. Procurava-se saber se é possível formar um líder e o que 

é necessário para formá-lo, partindo do pressuposto de que existem comportamentos 

específicos observáveis que distinguem o líder do não líder (DULUC, 2000).  

 Estas abordagens dividem-se em dois tipos: o primeiro direcionado para o que fazem 

os líderes (incluindo-se aqui os estudos de Mintzberg referentes aos papéis dos gestores), o 

segundo incide sobre os comportamentos que distinguem os líderes eficazes dos ineficazes. 

Dessas duas perspectivas, emergiram duas categorias de comportamento: um mais orientado 

para as tarefas (grau em que o líder define e estrutura o seu trabalho e o de seus subordinados, 

tendo em vista o alcance dos objetivos), outro mais orientado para as pessoas e para os 

relacionamentos (grau em que o líder age de modo amistoso e apoiante e se preocupa com o 

bem estar de seus subordinados) (CUSHWAY e LODGE, 1998). 

 Nas abordagens comportamentalistas encontram-se os estudos da Universidade de 

Ohio que buscavam identificar as dimensões independentes do comportamento do líder e os 

trabalhos da Universidade de Michigan que se arriscavam a identificar as características de 

comportamento do líder associados com a eficácia. 

 

2.4.1 ESTUDOS DA UNIVERSITY OF OHIO STATE (OHIO – 1945)  

Na Universidade de Ohio, sob direcção de Hemphill, Stogdill e 
Fleishman, começou vários estudos sob o nome de ‘liderança numa 
democracia’, com a finalidade de melhorar os métodos de 
investigação sobre a liderança, desenvolver critérios para a avaliação 
dos líderes (no seu comportamento) e selecionar e formar os líderes 
(SYROIT, 1996, p. 242).  
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A “estrutura inicial” ou “liderança orientada para os indivíduos” corresponde ao grau 

em que o líder respeita os liderados, por meio da confiança mútua, interesse pelos 

sentimentos, pelas boas relações interpessoais, preocupação com o conforto e bem-estar, 

status e satisfação, acolhida das opiniões e sugestões. Dessa forma, o líder é relatado como 

alguém que auxilia os liderados nos seus conflitos pessoais, afetuoso e acessível e que trata 

todos os liderados de igual para igual.  

A dimensão “consideração” ou “liderança orientada para a tarefa” corresponde ao 

grau em que o líder estabelece e define suas tarefas e papéis bem como as de seus liderados, 

com vistas a conseguir os objetivos da equipe. O líder é descrito como alguém que, ao 

estabelecer as tarefas específicas aos membros da equipe, espera uma atuação standard das 

mesmas, requer o cumprimento das normas estabelecidas, cria novas abordagens aos 

problemas, coordena as atividades dos liderados e enfatiza a importância de atingir as metas 

planejadas.  

 Os estudos de Ohio State atestaram que líderes com elevada pontuação em estrutura 

inicial e elevada pontuação em consideração (líderes com estilo alto - alto) originam, 

geralmente, resultados positivos (elevado desempenho e satisfação). 

 REGO (1998) critica o modelo citando que os vários trabalhos desenvolvidos para 

explicar o que determinar na medida em que as dimensões (estrutura e consideração) de 

comportamento se relacionavam com certos critérios de eficácia obtiveram resultados 

“inconsistentes e inconclusivos”. O autor estabelece ainda que os estilos de liderança 

decorrentes da união de duas dimensões dependem das condições da situação em que os 

fatores situcionais devem ser inseridos à teoria. 

 

2.4.2. ESTUDOS DA UNIVERSITY OF MICHIGAN 

“Na Universidade de Michigan, sob a responsabilidade de Kahn, Maccoby, Morse, 

Mann e Likert” (SYROIT, 1996, p. 244), o Instituto de Investigação Social inicia a 

investigação da liderança com a finalidade de “identificar as relações entre o comportamento 

do líder, as dinâmicas de grupo e as medidas de desempenho de grupo” (YUKL, 1989, p. 81).  

De acordo com YUKL (1989, p. 81), esta investigação considerava "três tipos de 

liderança: o comportamento orientado para a tarefa, o comportamento orientado para o 

relacionamento e o comportamento participativo".  
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No comportamento orientado para a tarefa, os gestores eficazes não perdem tempo em 

executar as mesmas tarefas que os subordinados, dedicando-se ao planejamento e 

programação do trabalho, à coordenação das atividades dos subordinados, providenciando os 

recursos necessários e estabelecendo metas exigentes e realistas.  

No comportamento orientado para o relacionamento, os líderes eficazes têm 

consideração pelos liderados, auxiliam, expressam confiança e amizade, buscam auxiliar na 

resolução de problemas e no desenrolar de técnica, estabelecendo reconhecimento às suas 

contribuições e ações.  

 No comportamento participativo, os líderes eficazes prontificam-se à supervisão da 

equipe, interagindo nas reuniões de equipes, facilitam a participação dos liderados, favorecem 

a comunicação, fomentam a cooperação e facilitam a resolução de problemas, tendo o líder 

como moderador, buscando construir, dirigir, orientar e conduzir a discussão com vistas à 

resolução dos conflitos, tendo sempre a responsabilidade da ação final e dos resultados a ela 

associados. 

 O resultado dessas investigações engrandecem os líderes orientados para a pessoa, 

para o liderado. Grande parte dessas equipes, com um nível mais alto de produtividade e 

satisfação no trabalho, era liderada de acordo com um estilo orientado para o trabalhador. 

 Essa visão bidimensional dos estilos de liderança “preocupação com pessoas” e 

“preocupação com a produção” foi representada graficamente por Blake e Mouton em 1985, 

vindo a ser publicada em 1991, por Blake e McCanse, como grelha de gestão. A Managerial 

Grid (grelha de gestão) proposta tem nove posições específicas ao longo de cada eixo, criando 

oitenta e uma (81) posições diferentes nas quais se pode encaixar o estilo do líder. A escala 

não mostra resultados produzidos. Antes, apresenta os fatores dominantes do pensamento de 

um líder com vista à obtenção de determinados resultados (FERREIRA, 2001). 

 Segundo esta escala, os líderes mais bem sucedidos são os que preferencialmente 

adotam um estilo de 9,9. Nesses casos, o turnover é menor, o absentismo reduzido e há maior 

satisfação dos trabalhadores (JESUÍNO, 1999). 

 Entretanto, essa escala não certifica que esse seja o estilo mais eficiente e eficaz em 

várias situações. BETHWELL (apud FERREIRA, 2001), acrescenta que o estilo ideal de 

liderança é o de equipe porque permite atingir um ponto de equilíbrio entre as necessidades 

das pessoas e o trabalho que deve ser executado. 
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 As várias investigações nesse domínio criaram resultados incoerentes. O fracasso 

dessas abordagens reside no fato do não reconhecimento de mudanças nas ações ou situações, 

ou seja, desprezar os fatores situacionais que podem interferir no sucesso da liderança. 

 

2.5. TEORIAS SITUACIONAIS OU DE CONTINGÊNCIA 

 As teorias situacionais ou de contingência ponderam que os fatores contextuais são 

fundamentais para o entendimento da liderança. Elas referem que a liderança só pode ser 

compreendida se forem aceitos aspectos da situação que afetam o trabalho do líder e suas 

relações humanas. Segundo CHIAVENATO (1998), essas correntes relacionam os diferentes 

tipos de liderança com os diferentes tipos de situação, de forma a encontrar as contingências 

que tornam mais eficaz um ou outro estilo, no pressuposto de que um estilo de liderança mais 

adequado numa situação pode não ser o mais eficaz noutra situação.  

 PENTEADO (1973) entende que o líder é mais um produto de suas condições de vida 

e época em que viveu do que de sua vontade de poder. O autor cita Stogdill (um dos nomes 

mais representativos dessa corrente de pensamento) para realçar que as qualidades, 

características e habilidades exigidas de um líder são amplamente determinadas pela situação 

em que ele deve agir como líder.  

 CUNHA (2003) dividiu esse tipo de teoria em duas categorias. Na primeira, o 

comportamento do líder é visto como uma variável dependente da situação, considerando-se a 

existência de determinados aspectos que afetam o comportamento dos líderes (o grau de 

estrutura da tarefa que está a ser desempenhada, a qualidade das relações líder-subordinado, o 

poder da posição do líder, a clareza dos papéis dos subordinados, as normas do grupo, a 

disponibilidade de informação, a aceitação pelos subordinados das decisões do líder e a 

maturidade dos subordinados). Na outra, assume-se que diferentes padrões de 

comportamentos ou traços são necessários em diferentes situações para uma liderança eficaz.  

 As diversas abordagens que separaram as variáveis situacionais-chave mostraram ter 

mais sucesso que as outras e, por isso, ganharam grande reconhecimento. Dentre elas, 

destaca-se o modelo de Fiedler, a teoria situacional de Hersey e Blanchard, a teoria da relação 

líder-membro e os modelos de caminho-objetivo e de participação do líder. 
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2.6. MODELO CONTINGENCIAL DE FIEDLER 

Fred Fiedler desenvolveu uma teoria que defende que a eficácia está na competência 

da equipe e depende da relação entre o estilo de liderança e da parcialidade da situação. É 

uma teoria que compreende três processos fundamentais: a caracterização da liderança, a 

definição, construção e medição da variável situacional moderadora e a apreciação da relação 

entre o tipo de liderança e a eficácia do desempenho do grupo.  

A caracterização do estilo de liderança é feita por meio da escala Least Preferred 

Coworker (L.P.C.) com a finalidade de indicar a "hierarquia motivacional" (YUKL, 1989, p. 

195) do líder classificando-o em orientado para o relacionamento (se tiver um valor elevado 

de L.P.C.) ou orientado para a tarefa (se tiver um valor baixo de L.P.C.).  

A conceitualização da variável situacional, isto é, o grau em que a situação permite (é 

favorável para) o exercício de influência por parte do líder, resulta da interação de três fatores 

ou dimensões situacionais:  

• Relações líder-membro, isto é, o grau em que o líder é apoiado, respeitado e 

confiado pelos membros e são amistosas e cooperativas as relações;  

• Estrutura da tarefa, isto é, o grau em que o trabalho se define em protocolos de 

atuação estandardizados, verificáveis e mensuráveis;  

• Posição de poder, isto é, a quantidade de poder retido pelo líder para avaliar o 

desempenho dos subordinados e para recompensá-los e puni-los.  

 Fiedler, ao pressupor que o estilo de liderança do indivíduo é fixo, propõe que em 

determinada situação exige-se um líder mais orientado para a tarefa, mas a pessoa que ocupa a 

posição de líder é mais orientada para a relação, ou a situação tem que ser modificada ou o 

líder removido e substituído, se se pretende atingir uma eficácia ótima (ROBBINS, 1999). 

 O modelo de Fiedler veio eliminar e reduzir os traços das abordagens anteriores e 

provar que o líder eficaz é aquele com capacidade de se ajustar a uma equipe particular de 

indivíduos, em condições variáveis. 

 

2.7. TEORIA SITUACIONAL DE HERSEY E BLANCHARD 

 Paul Hersey e Kenneth Blanchard desenvolveram uma teoria de liderança situacional 

que tem grande aceitação por parte dos pesquisadores em comportamento organizacional. 

Baseia-se na premissa de que o estilo de liderança mais eficaz varia de acordo com a 
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maturidade dos subordinados e com as características da situação (TEIXEIRA, 1998). Este 

modelo é muito parecido ao estudo desenvolvido na Universidade de Ohio e do Grid 

Gerencial, de Blake e Mouton, apresentando duas dimensões: comportamento de tarefa e 

comportamento de relação. Hersey e Blanchard defendem que a eficiência de um líder 

provém de sua habilidade de diagnosticar corretamente a situação e o nível de maturidade dos 

liderados, de modo a ajustar o estilo de liderança mais adequado.   

 Essa teoria fundamenta-se na associação entre o grau de comportamento orientado 

para tarefas apresentado pelo líder, o grau de vínculo comportamental e o nível de maturidade 

(adequada aceitação para responsabilidades) dos liderados. O estilo de liderança mais 

oportuno varia conforme o grau de maturidade dos liderados. Esse modelo propõe, então, 

quatro estilos diferentes de liderança correspondentes a quatro fases de maturidade dos 

subordinados (HERSEY, 1986). Conforme os liderados atingem níveis mais elevados de 

maturidade, o líder responde diminuindo o comando sobre as atividades e reduzindo também 

o grau de relação. 

 Comparando este modelo com a Grid de Gerencial de Blake e Mouton, o estilo 

“comando” corresponde ao 9,1; o estilo “orientação”, ao 9,9; o estilo “participação”, ao 1,9, e 

o estilo “delegação”, ao 1,1. 

 Essa teoria se apresenta estimulante na proporção em que a dinâmica é flexível e 

encoraja às avaliações repetidas da motivação, da capacidade e da experiência dos liderados 

de forma a determinar o(s) estilo(s) mais apropriado(s), levando em consideração as 

necessidades dos liderados e as pecularidades da situação. Defende-se a ideia de que esse 

estilo de liderança é apropriado, motiva os liderados e auxiliam em seu amadurecimento. 

Conforme figura 1 
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Figura 1 - Modelo da liderança situacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hersey e Blanchard (1986, p. 189). 

 

2.8. TEORIA DA TROCA LÍDER-MEMBRO 

 A teoria da troca líder-membro defende que os líderes tratam seus liderados de forma 

diferente, ou melhor, líderes e liderados desenvolvem vínculos instrutivos que interferem no 

comportamento de ambos. O fator tempo revela-se decisivo nessa diferença. Com o decorrer 

do tempo, os líderes passam a ter uma ligação especial com um pequeno grupo de liderados 

(subgrupo interno). Esse subgrupo obtem uma atenção exagerada e desigual do líder, face aos 

demais liderados (subgrupo externo). Como resultado desse vínculo, há a grande 

possibilidade de vir a ter regalias especiais. Os indivíduos inseridos no subgrupo externo não 

conseguem manter tanto tempo com o líder, por usufruir menos das recompensas advindas do 

poder do líder e suas relações com o líder são baseadas na autoridade formal (CUNHA et al, 

2003). 

 Essa teoria defende que, no início da interação líder-subordinado, o líder inicia um 

processo implícito de catalogação dos subordinados como elementos “internos” ou “externos” 

e, essa relação permanece relativamente estável ao longo do tempo. Essa categorização 

evidencia de que os líderes tendem a escolher membros de dentro porque têm características 

http://dalconcurseira.blogspot.com/2010/01/lideranca-situacional-hersey.
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pessoais (idade, sexo, atitudes, etc.) similares às do líder, um nível mais alto de competência 

do que os membros de fora e/ou uma personalidade extrovertida (ROBBINS, 1999).  

 A teoria ainda prediz que, liderados pertencentes ao grupo interno terão índices mais 

altos de desempenho, pouca rotatividade e maior satisfação com os seus liderados. O estudo 

sobre esse modelo, de fato, sugere que esse grupo está agregado à realização e à motivação no 

trabalho. 

 

2.9. TEORIA CAMINHO-OBJETIVO 

 A teoria caminho-objetivo é, na atualidade, uma das abordagens de liderança mais 

respeitadas e foi desenvolvida por HOUSE (1971). Trata-se de um modelo contingencial de 

liderança que retira os elementos-chave dos estudos da Universidade de Ohio (estrutura inicial 

e consideração) e parte do pressuposto de que o líder é aceito pelos subordinados na medida 

em que eles possam ver isso como fonte de sua imediata ou futura satisfação. Nessa 

perspectiva, o comportamento do líder é motivacional porque, em primeiro lugar, o 

subordinado necessita da satisfação oriunda de sua realização eficaz e, em segundo lugar, 

porque o líder apoia, orienta e ensina (CUNHA et al, 2003).  

 A essência da teoria se assenta na ideia de que é função do líder ajudar seu 

subordinado a alcançar suas metas pelo que devem fornecer à direção e/ou apoio necessário 

para assegurar que suas metas são compatíveis com os objetivos gerais do grupo ou 

organização. O termo caminho-objetivo demonstra a crença de que os líderes eficazes 

esclarecem o caminho para ajudar os subordinados a progredirem de onde estão até os 

objetivos definidos, pelo caminho mais fácil, sem barreiras nem armadilhas (VERGARA, 

2000). 

 A teoria se apoia em duas finalidades gerais, a saber: 

 a) o comportamento do líder é aceitável e satisfatório para os liderados, na medida em que 

estes absorvem tal comportamento como um princípio instantâneo de satisfação ou como 

objeto para uma futura satisfação;  

b) o comportamento do líder terá que ser motivacional. Dessa forma, pode-se expandir o 

esforço dos liderados. 
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 Portanto, conclui-se que o líder deve motivar os liderados a trabalharem mais e com 

maior eficiência, aumentando a satisfação e levando-os a aceitar sua liderança. O líder é, neste 

método, a pedra fundamental para favorecer a motivação, a satisfação e o desempenho dos 

liderados. Segundo TEIXEIRA (1998), quatro são os estilos de comportamento que o líder 

pode empregar: 

a) diretivo – o líder faculta orientações específicas, agenda e coordena o trabalho, obriga os 

subordinados a seguir às regras e aos procedimentos, comunica o que é esperado dos 

subordinados e fornece orientação quanto à forma de executar o trabalho. O subordinado não 

participa da tomada de decisão. 

b) apoiante – o líder preocupa-se com os seus subordinados, leva em consideração suas 

necessidades, mostra apreço pelo seu bem-estar e cria uma atmosfera de trabalho afável. 

c) participativo – o líder solicita, recebe e utiliza as sugestões dos subordinados para tomar 

decisões. 

d) orientador para a realização – o líder define os objetivos desafiantes para os seus 

subordinados e espera que estes as realizem em seu nível mais elevado. 

 Sejam quais forem os comportamentos acima citados só resultará em uma liderança 

eficaz se o líder levar em conta as pecularidades da situação. Dessa forma, é admissível que o 

enfermeiro-chefe adote uma conduta direta com um subordinado recém-introduzido no 

serviço. É imprescendível integrá-lo ao ambiente de trabalho, orientando suas tarefas, porque 

a ignorância não lhe permitirá participar das decisões.  

 Por outro lado, se o enfermeiro-chefe estiver diante de um liderado já experiente, 

então o seu comportamento deverá ser o de apoiar, auxiliando o enfermeiro a alcançar os 

objetivos estabelecidos.  

 A natureza da situação com que o líder se defronta depende de características do 

ambiente (tipo de trabalho a realizar, sistema formal de autoridade, grupo de trabalho) e de 

características dos subordinados (grau de controle, experiências e aptidões) (TEIXEIRA, 

1998). 

 Segundo BILHIM (1996), essa teoria levantou algumas hipóteses que são importantes 

serem mencionadas: 
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1. O líder diretivo suscita maior satisfação se a tarefa for ambígua do que se for estruturada e 

bem definida; 

2. O líder apoiante provoca maior realização e satisfação dos subordinados quando estes 

executam trabalhos estruturados; 

3. Quanto mais burocrática e formal a relação de autoridade, mais o líder deve apoiar os 

subordinados; 

4. O líder diretivo provoca maior satisfação quando existe conflito no grupo; 

5. Os subordinados com um locus interno de controle (acreditam que controlam o seu destino) 

se sentem mais satisfeitos com um estilo de liderança participativo; 

6. Os subordinados com um locus externo de controle ficam mais satisfeitos com um estilo de 

liderança diretivo; 

7. O líder orientado para a realização aumenta a expectativa dos subordinados de que o 

esforço, quando a função é mal estruturada, conduz à maior realização. 

 BILHIM (1996) acrescenta que a investigação feita sobre esse modelo confere 

suficiente prova empírica e valida a lógica subjacente à mesma de que a realização e a 

satisfação dos liderados aumenta quando o líder compensa suas carências ou as do trabalho. 

 

2.10. TEORIA DO LÍDER-PARTICIPAÇÃO 

 Em 1973, Vroom e Yetton desenvolveram um modelo regimental da atuação do líder 

(porque oferece uma série de sequências e princípios que devem ser seguidos para definir o 

grau e a maneira de participação esperados na resolução a ser tomada). Esse modelo aproxima 

o comportamento e a participação da liderança com a tomada de resolução.  

 Já, em 1988, o modelo foi revisado e aperfeiçoado por Jago. O modelo de 

Vroom/Yetton/Jago estabelece o grau de participação que os liderados devem ter nas tomadas 

de resoluções, de modo a torná-las mais eficientes e eficazes. Relacionam-se, assim, o 

comportamento de liderança e a participação na tomada de resolução (CUNHA et al, 2003). 
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 Verifica-se que a estrutura das tarefas pode ser mais ou menos rotineira, esses 

pesquisadores defendem que os líderes, para serem eficazes, devem ajustar o seu 

comportamento à estrutura (DIAS, 2001). 

 Os processos de resolução de que o líder dispõe para resolver um conflito podem ser 

de três tipos: A (de autoridade), C (de consultivo) e G (de grupal). Cada um contém variações 

no seu estilo de resolução.  

 De acordo com esse modelo, à medida que a participação e a influência dos liderados 

crescem também cresce a motivação de forma a conjecturar uma resolução (VERGARA, 

2000). Consequentemente, a participação conjunta resulta melhores resoluções, desde que os 

liderados estejam de posse de informações importantes para a resolução e que tenham vontade 

e disposição em cooperar com o líder na tomada de decisões. 

 

2.11. TEORIAS DA INFLUÊNCIA-PODER 

 Com relação às abordagens influência-poder, essas propõem que a eficácia de um líder 

depende de sua capacidade em influenciar os liderados ou clientes. Essa capacidade está 

relacionada quer com as bases de poder de que dispõe o líder quer com a forma como as põe 

em prática (procedimento que utiliza). São inúmeros os pesquisadores que compreendem que 

o processo de influência não é unidirecional, ou seja, que os líderes influenciam os liderados, 

mas também estão sujeitos à influência desses (CUNHA et al, 2003). 

 De acordo com esses autores, os líderes eficazes utilizam um “mix” de variadas bases 

de poder, recorrendo às diferentes bases conforme variam as situações. Porém, os estudos 

efetuados levam a concluir que os líderes eficazes realçam o poder das competências 

especializadas e o poder referente (FERREIRA, 2001). 

 Quanto à maneira como são colocadas as formas de influência, parece que essas 

podem despertar no receptor resistência (o alvo opõe-se, ativamente ou passivamente, ao que 

o agente propõe ou solicita), obediência (o alvo dispõe-se a realizar o que lhe é solicitado, 

mas, sem entusiasmo concretiza-o com mínimo esforço) ou empenhamento (o alvo concorda 

com a decisão do agente e se empenha em sua implementação). Determinados procedimentos 

podem ser apropriados em uma situação e em outras não. Porém, indicam-se como 
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contraprodutivos procedimentos arrogantes e manipuláveis, ameaçaadores à autoestima dos 

liderados ou causadores de ressentimentos, resistência ou indiferença (REGO, 1998). 

 

3. LIDERANÇA TRANSACIONAL VERSUS LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL  

 Até os anos 80, as investigações sobre liderança carismática (transformacional) se 

referiam quase que exclusivamente à área política e da liderança de movimentos sociais e 

religiosos. Entretanto, recentemente, são vários os pesquisadores que se têm debruçado sobre 

a liderança carismática em nível organizacional, tornando-se um tema popular nos estudos 

recentes acerca da liderança (AZEVEDO, 2002).  

 Esse tipo de liderança se refere ao processo de influência por meio do qual o líder gera 

grandes mudanças nas atitudes e assunções de seus seguidores, levando-os a se comprometer 

entusiasticamente com os objetivos e a missão da organização (LUTHANS et al, 1997).  

 Na liderança transformacional, o líder é a pessoa que o liderado decidem acompanahar 

para ir a um lugar que não iria sozinho. O líder auxiliam os indivíduos a mudar suas próprias 

realidades e, ao mesmo tempo, a mudar o meio em que vivem, a partir de matas comuns, 

construídos coletiva e conscientemente. O líder muda o liderado tornando-o mais consciente 

relativamente ao valor e à importância do trabalho, a ultrapassar seus próprios interesses em 

benefício da organização ou do grupo, ou ativando as necessidades de mais alto nível que os 

liderados possuem. É um tipo de liderança que exige acompanhamento coletivo do processo e 

da tomada de decisão e no qual a aprendizagem é compartilhada. 

  Acredita-se que algumas particularidades dos líderes tendem a aumentar seu carisma, 

mas é o contexto que os torna importantes para as necessidades de seus liderados. Ou seja, 

particularidades iguais em pessoas diferentes podem significar diferentes pensamentos de 

liderança. Os líderes transformacionais eficazes recorrem a ideais elevados e a valores morais 

(liberdade, justiça, paz, igualdade) de maneira a aumentar a consciência de seus liderados. 

Certifica-se a necessidade de fortalecer a instituição, criando uma visão nova da organização, 

que depois a efetiva e institucionaliza.  

 É unânime entre os pesquisadores que o tema carisma por si só não é aceitável para 

imputar características transformacionais às pessoas. Apesar de ser um elemento essencial da 

liderança transformacional. 
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 WOFFORD (et al 1998) concebe a liderança transformacional como um processo no 

qual líder e os subordinados elevam bilateralmente os níveis de moralidade e motivação. 

Nesse processo, os líderes apelam aos ideais de liberdade, justiça, igualdade e paz. 

 Liderança transacional e liderança transformacional não devem ser consideradas 

abordagens opostas (ROBBINS, 1999). A liderança transformacional que é construída sobre a 

liderança transacional produz níveis de desempenho dos liderados que vão além do que 

ocorreria com apenas uma abordagem transacional. 

 STEERS (et al 1996), citando Hollander, defendem que a liderança transformacional 

pode ser entendida como uma extensão da liderança transacional. A diferença fundamental 

entre as duas é que os líderes transformacionais desenvolvem e projetam uma visão de futuro, 

com energia e motivação suficientes para encorajar os outros a contribuir nessa nova direção.  

 Instigam-se interesses transcendentais nos liderados e aumentam seus níveis de 

necessidades e finalidades. Dessa forma, conseguem obter um nível aumentado de satisfação 

e de eficácia e eficiência. É um modelo de liderança necessário em momentos de 

transformações importantes. Contudo, a liderança transformacional está focada em finais 

(liberdade, equidade,…) enquanto que a transacional preocupa-se com os valores 

instrumentais (honestidade, responsabilidade, coragem,…). A liderança transacional é 

relatada como a habilidade de lidar cotidianamente com as situações, sendo igualmente 

fundamental na gestão efetiva de uma empresa. O líder transacional induz o desejo de 

realização entre os liderados, pela negociação e pela troca de recompensas tangíveis 

(ROBBINS, 1999). 

 O método de liderança transacional é entendido como a ocorrência de transações 

reciprocamente recompensadoras entre líderes e liderados, em um determinado contexto 

situacional. O líder conduz seus liderados na direção dos objetivos e metas e esclarece as 

exigências de papel e de tarefa. Os líderes transacionais apoiam seu poder na autoridade que 

provém do poder de posição dentro da organização. 

 Entretanto, a liderança contemporânea não se baseia apenas em aspectos como a 

produtividade, os conhecimentos técnicos, a qualidade total, a competitividade e o 

planejamento estratégico. Realmente o líder contemporâneo assimila fundamentalmente dois 

papéis: o de educador (estimulando o desenvolvimento das competências individuais dos seus 

liderados) e o de visionário (assinalando o caminho futuro, transmitindo a missão e os valores 
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da organização, do grupo ou da comunidade). Esse estilo visionário do líder permite 

transparecer para os liderados, uma visão realista e atraente, importante na promoção da 

motivação. 

 

4. NOVA ABORDAGEM À LIDERANÇA: LIDERANÇA VISIONÁRIA 

 Segundo Mota (1991), liderança visionária envolve uma visão globalizada e ampla da 

organização. Por meio do alinhamento de metas e objetivos com a equipe, o líder é capaz de 

visualizar as tarefas, dividir prioridades e responsabilidades e criar regras básicas de conduta 

rumo aos objetivos delineados. Isso requer a habilidade de lidar com a incerteza e conflitos, 

de gerir relacionamentos e de comunicar com clareza.  A liderança visionária tem três 

elementos fundamentais: visão, foco e implantação de objetivos. (TAYLOR, MACHADO, 

2006 citando NEUMANN and NEUMANN, 2000). 

 Os líderes tomam o controle e permitem que as coisas aconteçam, sonham e depois 

traduzem esses sonhos para a realidade; atraem o compromisso voluntário dos seguidores, 

energizando-os, e transformam as empresas em novas entidades, com maior potencial de 

sobrevivência, crescimento e excelência. Uma liderança eficaz energiza uma empresa 

maximizando a sua contribuição para o bem-estar de seus membros e da sociedade da qual faz 

parte. Se os gerentes são conhecidos por suas habilidades de solucionar problemas, os líderes 

são conhecidos por serem mestres em projetar e construir instituições; eles são os arquitetos 

do futuro da organização (NANUS, 2000).  

 A liderança visionária, portanto, tem a capacidade de produzir e associar-se a uma 

visão de futuro, realista, merecedora de crédito aceitável, que aumenta a partir do presente e 

melhora. Essa visão induz às habilidades, aos talentos e aos recursos da instituição, serve de 

incentivo para o futuro. 

  

5. LIDERANÇA CARISMÁTICA 

No que concerne à liderança carismática, originalmente foi Max Weber que se 

referiu a ela quando considerou que os seguidores atribuíam qualidades extraordinárias, tais 

como o carisma, ao líder (YUKL, 1999).  
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CUNHA (et al 2007) refere que a liderança carismática resulta da interação 

complexa de vários elementos:  

a) pessoas com qualidades extraordinárias ou dom;  

b) situação de desespero ou crise social;  

c) visão radical ou ideias promissoras para solucionar a crise;  

d) conjunto de seguidores crentes no líder, em seu dom e em sua visão; 

 e) validação do dom e da visão extraordinários do líder por meio do sucesso na 

gestão da crise.  

Ainda outros autores dedicaram seu estudo ao tema da liderança carismática, como é 

o caso de House citado por YUKL (1999) que considera que os comportamentos chave do 

líder para esse estilo de liderar incluem os seguintes atributos:  

a) articular uma visão apelativa;  

b) dar ênfase aos aspetos ideológicos do trabalho;  

c) comunicar expetativas de elevado desempenho;  

d) ser autoconfiante e exprimir confiança aos seguidores;  

e) ter um comportamento exemplar;  

f) dar enfase à identidade coletiva. 

A liderança carismática é geralmente definida em termos de efeitos do líder sobre os 

subordinados ou do relacionamento entre líderes e liderados (LUSSIER e ACHUA, 2004).  

Segundo MELO (2004) na liderança carismática, os subordinados fazem atribuições 

de capacidades heróicas ou extraordinárias do líder quando percebem certos comportamentos. 

Para SPECTOR (2002), o líder carismático pode modificar as aspirações, necessidades, 

preferências e valores de seus seguidores, fornecendo uma visão de algo que valha a pena 

alcançar. 

Entretanto, MELO (2004) ressaltou que a liderança carismática nem sempre poderá 

ser necessária para ações consideradas “padrão” de desempenho dos empregados, podendo ser 
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mais apropriados para seguidores que têm componentes ideológicos. Além disso, esse autor 

afirmou que os líderes carismáticos podem se tornar passivos para as organizações após a 

necessidade de mudanças drásticas em circunstâncias de crise. 

 As características que diferenciam os líderes carismáticos dos não carismáticos são a 

autoconfiança extrema, domínio, fortes convições e forte compromisso pessoal, visão e 

clareza em sua comunicação, comportamento algo fora das normas, autoconhecimento de seus 

pontos fortes, reconhecimento como agente de mudança e sensibilidade (PARREIRA, 2005). 

O mesmo autor defende que os líderes carismáticos confiam em seus subordinados, fazem 

sacrifícios, dão exemplo, demonstram coragem e grande sentido de visão. 

 

6. ESTILO GERENCIAL DE LIDERANÇA 

De acordo com ROBBINS e COULTER (1998), um dos primeiros estudos sobre o 

comportamento de liderança foi coordenado por Lewin, identificou três estilos básicos de 

liderança: o autocrático, o democrático e o laissez-faire. 

Para SOTO (2002, p. 267) o líder e sua forma de atuar refletirão diretamente na 

construção da cultura organizacional, ou seja, nos valores, crenças, hábitos, normas e 

condutas que dão identidade, sentido e destino a uma organização para realizar de seus 

objetivos. 

KEITH e NEWSTRON (2001, p. 267) argumentaram que o estilo de liderança pode 

ser concebido como o padrão global das ações do líder que são percebidas por seus 

subordinados, representando a filosofia, as habilidades e as atitudes do dirigente em sua 

prática de trabalho. Já MAXIMIANO (2000, p. 267) definiu estilo de liderança como a forma 

com que o líder se relaciona com os integrantes de sua equipe em interações individuais e 

grupais. 

O estilo de liderança de uma pessoa exige certa combinação de comportamento de 

tarefas, organizando e definindo os papéis dos membros de um grupo e o comportamento de 

relacionamento em que os líderes provavelmente manterão relacionamentos pessoais entre si 

mesmo e com os membros de seus grupos (BRUNO e LAY, 2005). 
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O papel do líder e seu estilo são fundamentais para desenvolver a satisfação dos 

funcionários no trabalho, pois contribuem para a motivação da equipe, o comprometimento 

dos funcionários, a confiança e o sentimento de valorização do funcionário conquistado por 

meio de feedbacks, respeito e credibilidade (CARVALHO, 2006 citado em ETTINGER, 

2011, p. 2). 

O tipo de liderança adotada passa a depender da situação. Apesar de COVEY (2002) 

propor a liderança baseada em princípios e HUNTER (2004) defender a liderança servidora, 

tomando como base BOWDITCH e BUONO (2004), HERSEY e BLANCHARD (1986), 

MILKOVICH e BOUDREAU (2008), MONTANA e CHARNOV (1998) dentre outros, 

pode-se dizer que um único estilo de liderança não é eficiente em todas as situações. O tipo de 

liderança dependerá do contexto ou situação que permeia a organização, envolvendo fatores 

como: demanda do nível estratégico, relação com o mercado, incluindo ainda a maturidade 

dos liderados. 

O papel emocional do líder é primordial, ou seja, é o primeiro ato de liderança e o 

mais respeitável. Os líderes desempenham sempre um papel emocional fundamental. Nas 

instituições atuais, essa tarefa primordial continua a ser uma das principais funções dos 

líderes, encaminhar as emoções coletivas para uma direção positiva e limpar a confusão 

criada por emoções negativas. 

A função emocional primária da tarefa na organização moderna é:                        

“canalizar as emoções coletivas em uma direção positiva e limpar o nevoeiro produzido pelas 

emoções tóxicas. É uma responsabilidade dos líderes em todos os níveis, da diretoria ao chão 

de fábrica” (GOLEMAN, 2002, p. 5). 

A atitude emocional do líder afeta seus subordinados e, consequentemente, o clima 

emocional da organização, pois os líderes são observados de forma coletiva e todos esperam 

suas dicas emocionais. E, nem sempre o líder institucional (chefe) é o líder emocional de uma 

equipe, pois um membro do grupo pode oferecer mais credibilidade e confiança ao grupo. 

“Quanto maior a habilidade do líder na transmissão de emoções, maior a intensidade com que 

estas vão se disseminar” (GOLEMAN, 2002, p. 9). 

O poder de um líder é fundamantal não apenas para influenciar os liderados, mas 

também para influenciar colegas, superiores e pessoas fora da organização. 

A competência da inteligência emocional que mais se identifica com o líder 

visionário é a empatia, pois a capacidade de compreender suas opiniões, ponto de vista e 
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identificar os sentimentos permite que o líder tenha uma visão inspiradora. O líder que não 

consegue compreender seus subordinados será incapaz de inspirá-los (GOLEMAN, 2002). 

O líder conselheiro transmite confiança e simpatia, o aconselhamento proporciona 

um diálogo constante e uma postura mais aberta por parte dos funcionários ao receber 

feedbacks sobre seu desempenho. O líder conselheiro é um agente que reforça a motivação, 

faz com que os funcionários identifiquem seus pontos fortes e fracos, delega tarefas, desafia 

seus subordinados com responsabilidades que os levem a superar seus limites.  

Esse método funciona com funcionários que têm iniciativa e querem se desenvolver 

profissionalmente, por outro lado, mantêm um resultado negativo quando o funcionário é 

desmotivado e o líder não tem conhecimento para ajudar seu subordinado. O líder conselheiro 

ajuda os outros a se desenvolver, age como um mentor explorando as metas e os valores dos 

funcionários, ajudando-os a desenvolver suas habilidades (GOLEMAN, 2002). 

As competências da inteligência emocional que identificam o líder conselheiro é a 

autoconsciência e a empatia. A autoconsciência possibilita ao líder dar conselhos conforme os 

interesses dos funcionários e, a empatia possibilita que o líder ouça primeiro antes de dar o 

feedback, permitindo a interação entre o líder e o funcionário (GOLEMAN, 2002). 

O líder agregador promove harmonia, interações amigáveis nos relacionamentos 

pessoais da equipe e valorizam momentos de tranquilidade, proporcionando mais tempo para 

que gerenciem capital emocional na organização. A competência essencial da inteligência 

emocional para o líder agregador é a empatia, assim, o líder procura identificar os sentimentos 

dos funcionários, levando em consideração suas necessidades emocionais em relação aos 

objetivos profissionais. O líder falha quando lança mão apenas do estilo agregador, pois o 

trabalho fica a mercê dos sentimentos, deixa de dar um feedback corretivo que poderia 

melhorar o desempenho dos funcionários. Esse estilo não é aplicado sozinho, apesar de 

possuir benefícios (GOLEMAN, 2002).  

Como base nessa premissa, Melo desenvolveu e validou a Escala de Avaliação dos 

Estilos Gerenciais (EAEG) que avalia os estilos gerenciais presentes na literatura: 

Relacionamento, Tarefa e Situcional. 

O quadro 1, a seguir, mostra as diferentes abordagens de liderança, na visão de 

MELO (2001): 
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Quadro 1 – Estilos gerenciais e abordagens teóricas de liderança. 

Foco Abordagem 

Relaciomanento Tratado como: 

1. Consideração, nos estudos de Ohia; 

2. Orientação para o empregado, nos estudos de Michigam; 

3. Preocupação com as pessoas, na grade gerencial de Blake e 

Mouton; 

4. Orientação para o relacionamento, no modelo de Fiedler; 

5. Critério situcional “relação líder-membro”, no modelo de Fiedler; 

6. Comportamento da liderança que caracterizam o “líder apoiador e o 

líder participativo”, na teoria do caminho-objetivo; 

7. Relações líder-membro, na teoria do caminho objetivo; 

8. Comportamentos da liderança de nominados “consultores”, no 

modelo participação – líder de Vroom e Yetton. 

Tarefa Tratado como: 

 Estrutura inicial, nos estudos de Ohia; 

 Orientação para a produção, nos estudos de Michigam; 

 Preocupação do gerente com a produção, na grade gerencial de 

Blake e Mouton; 

 Orientação para a tarefa, no modelo de Fiedler; 

 Critério situacional de estrutura da tarefa, no modelo de Fiedler; 

 Comportamento da liderança que caracterizam o “líder diretivo e o 

líder orientado para realizações” 

 Comportamentos denominados “autocráticos”, no modelo 

participação – líder de Vroom e Yetton; 

 Forte compromisso pessoal do líder com a meta, na teoria da 

liderança carismática. 

Situação Tratado como: 

 Todas as teorias contigenciais destacam a dimensão situacional. 

Fonte: Pereira (2008). 
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MELO (2001) apresentou no quadro 3, a definição dos três fatores tomando como 

ponto de partida a análise dos pontos convergentes de cada abordagem. 

Quadro 2 - Definições dos fatores de liderança. 

Fator Definição 

Relacionamento Refere-se à extensão em que o líder terá relações de trabalho que sejam 

caracterizados por confiança mútua, amizade, calor humano nas 

relações, respeito pelas ideias dos subordinados e interesse por seus 

sentimentos. O líder valoriza a individualidade e enfatiza as relações 

interpessoais tais como: apoio, orientação e facilitação. 

Tarefa Refere-se à probabilidade que o líder tem de definir e estruturar seu 

papel e dos subordinados na busca da realização de metas. O líder 

enfatiza o trabalho, os aspectos técnicos da função, a observância dos 

padrões, os canais de comunicação, os procedimentos e os métodos 

bem como realização das tarefas. 

Situação Refere-se à habilidade do gerente para identificar a realidade de seu 

ambiente de trabalho e de adpatar seu estilo às exigências desse 

ambiente. O líder flexível varia seu comportamento de acordo com as 

necessidades e motivos de seus subordinados. 

Fonte: Melo (2001). 

 

7.  A EFICÁCIA DA LIDERANÇA NA MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO NO 

TRABALHO 

De acordo com o processo de influência, o líder pode modificar o comportamento 

dos indivíduos, de modo proposital, por meio de métodos que utiliza para estabelecer seu 

controle e ascensão. É fundamental que o líder esteja conectado com todos os membros do 

grupo que lidera. O comportamento da liderança atinge várias funções direcionadas para a 

estruturação, a saber: distribuir funções, orientar, coordenar, controlar, motivar, elogiar, punir, 

reforçar, entre outros. Contudo, o comportamento primordial baseia-se na condução do grupo 

para atingir metas específicas. A tarefa primordial de um líder é demonstrar com clareza quem 
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ele é, qual sua posição no grupo e usar a percepção para apontar os problemas de seu setor, de 

modo a resolvê-los. 

Os próprios líderes devem, portanto, identificar os problemas a serem resolvidos e 

buscar suas próprias soluções. Devem mobilizar seus subordinados, colegas, superiores, para 

produzir os resultados desejados. 

O líder atual não é meramente a pessoa responsável pela aplicação de orientações 

que vêm de cima. O papel é mais ágil e independente, mais que precisamente “administrador 

de departamento”. Quando todos os chefes da instituição agirem dessa maneira, estabelecendo 

uma estrutura em que as dificuldades de todos os setores são removidas, a instituição poderá 

atender a um ambiente frequentemente em transformação, descortinando uma nova estrada, na 

qual ela mesma se modifica e cresce. 

A natureza do líder está em sua própria independência. Ele demonstra sua veracidade 

quando atua conforme seus princípios e, então, aceita os resultados de suas ações. Para 

ADAIR (1993, p. 15), a chave da liderança, verdadeiramente eficaz, reside no domínio de 

uma vasta gama de técnicas, desde processos de implementação e administração até o 

processo de conduzir os outros a alcançar qualidades superiores. 

Para FREITAS e RODRIGUES (2008) a motivação deriva de uma necessidade que 

pode ser de realização, independência, reconhecimento, segurança, dinheiro e crescimento. E, 

está inserida na organização como um fomentador direto de projetos, visando o melhor para 

seu colaborador e para as metas e objetivos da empresa. Unindo, então, fatores positivos e 

possibilitando maior e melhor crescimento assim como o bem-estar de seu funcionário. 

 

8. A INFLUÊNCIA DO LÍDER NAS AÇÕES DOS SUBORDINADOS 

Grande maioria dos estudiosos da liderança concorda que exista uma ligação 

conceitual entre a liderança e a influência. YUKL, SEIFERT e CHAVES (2008) afirmam que 

a influência é essencial para o desempenho eficaz dos gerentes. Para uma real efetividade, um 

líder deve influenciar outros a cumprir solicitações, sustentar propostas e executar decisões. O 

sucesso da argumentação de um indivíduo ("o agente") para influenciar outro indivíduo ("o 

alvo") depende, na grande maioria das vezes, do planejamento, dos recursos e da maneira com 
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que o questionamento é executado, ou seja, de quão amplas e diversificadas são as estratégias 

utilizadas pelo agente.  

Um indivíduo possui influência passando informações, dando conselhos e 

convencendo de outras formas semelhantes. Importante destacar que, em oposição à 

autoridade que flui de cima para baixo, a influência pode ser multidirecional. Assim, os 

indivíduos têm a capacidade de influenciar superiores ou colegas. A dispersão de influência 

permite a todos os atores de quaisquer níveis da organização sentir sua perícia na tomada de 

decisões de áreas específicas (BACHARACH; LAWLER, 1980). 

O apressado ambiente empresarial, da atualidade, exige que o gestor eficiente seja 

um administrador bem organizado com entendimento das necessidades básicas das pessoas e 

de seu comportamento no local de trabalho. Conquistar o empenho, fomentar o talento e 

assegurar que as pessoas se mantenham motivadas e produtivas requer comunicação franca e 

confiança entre os gestores e o pessoal (HELLER, 2000, p. 5). As pessoas precisam sentir que 

o seu contributo é valioso e único. O orgulho no trabalho deve ser individual e coletivo 

(HELLER, 2000, p. 9). 

Um funcionário empenhado é muito valioso. Conquista-se o empenho do pessoal 

satisfazendo as necessidades – chave das pessoas, confiando e merecendo confiança, 

tolerando a originalidade e, criando uma política de “ser capaz”, livre de censura (HELLER, 

2000, p. 18). 

Uma das maneiras mais eficazes para manter os funcionários empenhados e 

aumentar o apego é enriquecer os cargos e ampliar a motivação. “[...] encoraje o seu pessoal a 

fazer sugestões uma vez que a eficácia os motivará ainda mais, assim como lhes dará um 

sentido de envolvimento numa tarefa em projeto” (HELLER, 2000, p. 20). 

O modo como lida com as pessoas causa profundo impacto em seu comportamento. 

É útil alterar e dirigir os seus métodos de gestão de forma que assegure as pessoas e situações 

diferentes. O seu objetivo é encorajar as pessoas a se motivarem e a se gerirem (HELLER, 

2000, p. 22). 

Líderes que desejam se tornar influentes necessitam buscar um ponto de equilíbrio 

igual ao investir em sua equipe. O ponto primordial é que tempo tem que ser aplicado e onde 

a influência é necessária para se atingir os objetivos instituicionais. 
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Um líder deve ser capaz de articular por meio do poder e habilidade para adquirir 

recursos. Seu objetivo é arquitetar uma sólida e mútua relação com outros setores para quando 

precisar desempenhar compromissos e proporcionar uma ágil colaboração.  

Por estes motivos, líderes que procuram a influência como instrumento de gestão para 

alcançar objetivos e metas são os únicos a serem capazes de desenvolver e manter uma 

equilibrada rede de influência entre chefes, pares, subordinados e outros agentes chaves. 

 

9. MOTIVAÇÃO 

A palavra motivação vem do latim ‘motivus’, relativo a movimento, coisa móvel. 

Observa-se que a palavra motivação, dada a sua origem, significa movimento. Quem motiva 

uma pessoa, isto é, quem lhe causa motivação, provoca nela um novo ânimo e, a partir daí, ela 

começa a agir em busca de novos horizontes, de novas conquistas (NAKAMURA, 2005).  

 PINDER (1998) considera que a motivação no trabalho consiste no “conjunto de 

forças energéticas que têm origem, quer no indivíduo, quer fora dele, e que moldam o 

comportamento no trabalho, determinando a sua forma, intensidade e duração”. E, de acordo 

com MASLOW (1943), motivação é uma forma de determinação do comportamento das 

pessoas. 

Em seu exemplar trabalho sobre os fatores decisivos da motivação humana, Maslow 

(1943) sugere cinco etapas de necessidades que são: psicológicas, segurança, afeição, estima e 

autorrealização. Enquanto as duas primeiras são denominadas de necessidades primárias, as 

três últimas são denominadas de necessidades secundárias. DOHERTY e HOUNE (2002) 

especificaram essas cinco categorias explicando os fatores, por meio dos quais a satisfação 

das necessidades poderia ser avaliada: psicológicas - necessidade por comida, água e calor; 

segurança - ausência de sofrimento, privação, insegurança e incerteza; afeição - amizade e 

senso de pertencimento; estima - reconhecimento, respeito e recompensa; autorrealização - 

alcance do potencial profissional e afetivo. 

 As necessidades contribuem como um guia para algumas condutas em determinadas 

situações de trabalho. Vários pesquisadores citam que o significado da teoria de MASLOW 

(1943, 1987) é amplamente aceito nesse contexto, ou seja, as necessidades fisiológicas são 

consideradas para a tomada de decisões no que diz respeito ao espaço e às condições físicas 
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de trabalho, as necessidades de segurança em termos de práticas de trabalho, as de pertença no 

que diz respeito às equipes de trabalho coesas, as de estima são relativas à responsabilidade e 

ao reconhecimento, e finalmente, as de autoatualização são consideradas em termos de 

criatividade e desafios de trabalho (LATHAN e PINDER, 2005). 

LUTHANS (1998, p. 161) defendeu que a motivação “é um processo que se inicia 

com uma necessidade ou deficiência fisiológica ou psicológica que ativa um comportamento 

ou impulso que se direciona para uma meta ou incentivo”, conforme figura 2.  

Figura 2 - Processo básico da motivação de Luthans. 

 

Fonte: Luthans (1998).  

LUTHANS (1998, p. 161-162) defendeu assim a existência de um terceiro vetor no 

processo de motivação consistindo na interação e interdependência desses três elementos. De 

maneira semelhante a RODRIGUES e LUTHANS (1998, p. 161) definiu necessidade como 

qualquer desequilíbrio fisiológico ou psicológico, impulso como ação energética orientada 

para o alívio da necessidade, mas acrescentando, como já foi referido, um terceiro vetor: o 

incentivo ou recompensa como “algo que alivia a necessidade e reduz ou anula o impulso, de 

forma a restaurar o equilíbrio fisiológico ou psicológico” (LUTHANS, 1998, p. 162). 

ROBBINS (1996, p. 47) apresenta na figura 4 a motivação como: 

Uma disposição para agir, condicionada pela capacidade e habilidade 
em satisfazer uma necessidade do indivíduo. Esta necessidade é uma 
deficiência fisiológica ou psicológica que faz parecer certo tipo de 
resultados atrativos, e que estando por satisfazer cria tensão, 
estimulando os impulsos do indivíduo, que por sua vez geram uma 
procura de metas a atingir no sentido da satisfação da necessidade e da 
redução da tensão. 

 

 

 

Necessidade                         Impulsos                        Incentivos ou Recompensas   
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Equilíbrio 

Estímulo ou 
incentivo 

Necessidade 

Tensão 

Comportamento ou 
ação 

Satisfação 

Fonte: Chiavenato (2003) 

Figura 3 - Processo básico de motivação por Robbins. 

 

Fonte: Robbins (1996). 

CHIAVENATO (1989) referiu que a motivação é o processo cognitivo gerado a partir 

de uma necessidade (desejo) que determina o comportamento de um indivíduo na busca de 

um objetivo. Esse processo está ilustrado na figura 4 e 5. 

Figura 4 - Ciclo motivacional 1. 
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Estimulo ou 
incentivo 

Necessidade 

Tensão 

Comportamento 
ou ação 

Equilíbrio 

Barreira 

Fonte: Chiavenato (2003) 
 
 

Ainda CHIAVENATO (1989) referiu que ciclo motivacional (Figura 6) é aquele que 

se inicia com o aparecimento de uma necessidade (força dinâmica e resistente que dá origem a 

um comportamento), que rompe o estado de equilíbrio do organismo, gerando uma tensão, 

uma insatisfação ou um desconforto. A partir desse estado, o indivíduo realiza uma ação que 

busca a descarga da tensão. Caso essa ação tenha eficácia, o indivíduo atinge a satisfação da 

necessidade, fazendo com que o organismo volte ao estado de equilíbrio. 

 

Figura 5 - Ciclo motivacional 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A motivação está associada à cognição do indivíduo. Cognição (ou conhecimento) é o 

que o indivíduo conhece sobre si mesmo e do ambiente ao qual pertence, sendo que o sistema 

cognitivo de cada um inclui seus valores pessoais, e, é influenciado pelo ambiente físico e 

social, por sua estrutura fisiológica e por suas necessidades e experiências anteriores. Desse 

modo, um indivíduo é guiado pelo que sente, pensa e acredita.  
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O ambiente psicológico ou comportamental é a percepção que uma pessoa faz a 

respeito do ambiente que vivencia. Nesse ambiente, os objetos, pessoas e situações adquirem 

valências. Se os objetos, pessoas e situações poderão proporcionar satisfação ao indivíduo, à 

valência é positiva. Se esses fatores podem causar algum prejuízo ao indivíduo, a valência é 

negativa (CHIAVENTAO, 2000).  

Vários estudiosos construíram teorias para explicar o fator primordial que faz com 

que as pessoas adotem atitudes de pensar, agir e buscar seus objetivos ou metas, resultando 

em diversas teorias sobre a motivação (VIEIRA, 2002). 

 PINDER (1998) considera que a motivação no trabalho consiste no “conjunto de 

forças energéticas que têm origem, quer no indivíduo, quer fora dele, e que moldam o 

comportamento no trabalho, determinando a sua forma, intensidade e duração”. 

VERGARA (1999) defendeu que a motivação é intrínseca, como não se pode dizer 

que se motivam os outros a fazer isso ou aquilo. Ninguém motiva ninguém. A motivação 

depende de se sentir ou não motivado. SILVA e RODRIGUES (2007, p. 9) reforçaram essa 

teoria quando citam que: a motivação é um fenômeno que depende de numerosos fatores para 

existir, dentre eles, o cargo em si, ou seja, a tarefa que os indivíduos executam, além de suas 

características individuais e, por último, os resultados que esse trabalho pode oferecer. 

Portanto, a motivação é uma força que se encontra no interior de cada pessoa, estando 

geralmente ligada a um desejo. Dessa forma, suas fontes de energia estão dentro de cada ser 

humano (SILVA e RODRIGUES, 2007, p. 9). 

A motivação implica um caminho para atingir algo, para satisfazer uma necessidade 

ou um objetivo, enquanto que a satisfação se refere ao estado que se atinge quando a 

necessidade foi satisfeita (MAGALHÃES et a., 2004). A motivação é um processo 

psicológico complexo que resulta de uma interação entre o indivíduo e o ambiente que o 

rodeia (LATHAN e PINDER, 2005).  

 A motivação para o trabalho é um conjunto de forças “energéticas” que fazem com 

que um indivíduo inicie um comportamento relacionado com o trabalho e determine sua 

forma, direção, intensidade e duração (LATHAN e PINDER, 2005).  

 Desde épocas anteriores que existe uma preocupação com as razões pelas quais as 

pessoas decidem o que fazer e pelas quais agem (BATISTA et al, 2005). A motivação para o 

trabalho provoca um estado psicológico com predisposição à necessidade de seguir uma meta 
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ou efetuar uma tarefa. Pode-se dizer, então, que a pessoa motivada para o trabalho é um 

indivíduo com predisposição propícia a perseguir as metas ou a realizar as tarefas.  

 A motivação pode ser conceituada como um grupo de fatores que determina a conduta 

de um indivíduo. A motivação tem sido objeto de muitas argumentações: no campo clínico, 

quando se estudam algumas doenças, na educação, voltada para o processo de aprendizagem, 

na vida religiosa, quando se tenta compreender o que motiva alguém a ter fé numa 

determinada crença, e por fim, nas organizações, buscando obter um maior rendimento dos 

profissionais que formam o quadro de uma instituição (NAKAMURA, 2005). 

 Os valores têm as suas raízes nas necessidades e constituem uma base fundamental 

para a definição de metas (LATHAN e PINDER, 2005). Os valores são similares às 

necessidades em sua capacidade de dirigir e suster um comportamento, no entanto, as 

necessidades são internas e os valores são adquiridos por meio da experiência e da cognição 

(LATHAN e PINDER, 2005). Os valores influenciam comportamentos porque são 

normativas usadas para julgar e escolher entre comportamentos alternativos (LOCKE e 

HENNE, 1986). De acordo com esses autores, os valores são inerentes à maior parte das 

teorias sobre motivações de trabalho. Como resultado do fenômeno globalização, os valores 

têm sido estudados dentro do contexto cultural de cada indivíduo e de cada local de trabalho 

(LATHAN e PINDER, 2005). 

O princípio da motivação é, sempre, o desejo de se satisfazer necessidades. O ser 

humano é um animal social por natureza e, como tal, tem necessidade absoluta de se associar 

com os outros de seu ambiente. Essa tendência de se integrar a um grupo de pessoas é o 

principal fator interno ativador da motivação para muitos de seus atos (NAKAMURA, 2005). 

CARMO (2007) considerou que para motivar as pessoas em seu trabalho, é 

necessário compreender e gerir suas necessidades, tendo especial atenção às implicações dos 

sistemas de trabalho e sistemas de recompensas na profissão, assim como às características 

individuais de cada trabalhador. 

De acordo com SOBRAL e PECI (2008, p. 9), a motivação se refere a um esforço 

individual. Indivíduos motivados se esforçam mais, mas nem sempre na direção dos objetivos 

organizacionais. Por isso, além da intensidade, são importantes a qualidade e a direção desse 

esforço individual. O desafio do administrador é canalizar esses esforços individuais para 
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alcançar as metas organizacionais, buscando a melhoria do desempenho dos indivíduos em 

sua função. 

Para SATT e CRISTELLO (2009, p. 30), a “motivação é o resultado da interação do 

indivíduo com determinada situação”. Nesse sentido, motivação é um processo essencial na 

vida de qualquer pessoa. Também pode ser definida como uma força pela qual os 

profissionais desenvolvem bem suas atividades para que sejam promovidos e valorizados 

(CRISÓSTOMO, 2010). 

O comportamento de cada indivíduo é pautado pela satisfação de suas necessidades 

individuais que variam não só de pessoa para pessoa, mas também ao longo do tempo. Cada 

ser humano é um indivíduo particular, com interesses e motivações diferentes de todos os 

outros e em constante mutação. O gestor que percebe essas diferenças poderá ter a chave da 

motivação de seus colaboradores e, portanto, atingir o êxito da organização nos seus 

resultados (BARRETO, 2013, p. 14). 

 

9.1 TEORIAS DA MOTIVAÇÃO 

9.1.1 Teoria de conteúdos 

Diante da complexidade do estudo da motivação, estudiosos da área de Psicologia e 

de Administração criaram inúmeras teorias a fim de explicar tal fenômeno. É importante 

salientar que apesar dessas teorias visualizarem a motivação dos subordinados de diferentes 

perspectivas, elas não se anulam, pelo contrário, elas se complementam (BERGAMINI, 

1997).  

As teorias de motivação no trabalho se preocupam resumidamente com as razões que 

proporcionam a certos indivíduos realizar suas tarefas de forma melhor que outros. Abraham 

Maslow se baseou muito em sua experiência clínica como psicólogo para fomentar essa 

teoria. Ele parte do princípio que as necessidades humanas têm origem biológica e se 

estabelecem em uma hierarquia de acordo com os aspectos de autodesenvolvimento e 

crescimento pessoal (ZANELLI et al, 2004).  

 As teorias do conteúdo ou das necessidades distingem as necessidades internas dos 

indivíduos e o comportamento rotineiro do esforço por elas efetuado para reduzir ou 
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evidenciar essas necessidades. Ou seja, evidenciam as necessidades que motivam as pessoas, 

dando assim uma contribuição fundamental ao dispositivo motivacional. Essas teorias 

pontuam questões estimulantes e com ênfase depositada na motivação intrínseca e com 

relevância às características pessoais dos cidadãos. Essa visão pode trazer benefícios para os 

gerentes, uma vez que o conhecimento preliminar das necessidades individuais dos 

subordinados lhes permitirá utilizar táticas personalizadas com vistas à motivação. 

 As teorias do conteúdo que mais se destacaram são: a teoria das necessidades de 

Abraham H. Maslow, a teoria X e a teoria Y de Douglas McGregor, a teoria dos dois factores 

de Frederick Herzberg, a teoria ERG (Existence, Relatedness e Growth) de Clayton Alderfer e 

a teoria de David McClelland que abordaremos a seguir. 

 

9.1.2. Teoria das necessidades de Maslow 

 Abraham Maslow defende por meio de sua teoria que os indivíduos são motivados a 

satisfazer qualquer necessidade que seja dominante para elas num determinado momento. 

Considerou que as necessidades humanas apresentam níveis diferentes, estabelecendo uma 

hierarquia para as mesmas (CHIAVENATO, 1992; STONER e FREEMAN, 1995). 

 “A hierarquia das necessidades de Abraham H. Maslow (1954) estabelece que 

asnecessidades humanas nãoapresentam a mesma força e que a sua emergência obedece a 

umas prioridades” (NEVES, 2002, p. 17). O modelo desenvolvido por Maslow refere que a 

satisfação dos indivíduos transcorre do feedback que eles obtêm com relação às suas 

necessidades. 

 Maslow se fundamentou na premissa de que os indivíduos trabalham para satisfazer 

necessidades básicas e conforme vão sendo satisfeitas não promovem motivação para novos 

esforços. Portanto, as instituições têm que buscar estímulos que proporcionem continuamente 

a motivação de seus subordinados, especialmente por meio de ações que expõem segurança e 

condições prazerosas de trabalho, segurança no emprego e na instituição de trabalho, de forma 

a permitir interação entre os companheiros, oportunidade de progressão, autonomia e 

responsabilidade. 

 De acordo com ROBBINS e COULTER (1996), ao estabelecer uma hierarquia de 

necessidades que influenciam o comportamento humano, Maslow concebeu o homem dotado 
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de necessidades que se alteram constantemente, no transcorrer de sua vida. A motivação 

refere-se ao comportamento causado por necessidades dentro do indivíduo, que são dirigidas 

às metas que podem satisfazer essas necessidades. De acordo com a teoria de Maslow, as 

pessoas são motivadas por cinco tipos diferentes de necessidades, em que uma necessidade é 

mais importante que as outras até que seja satisfeita. Logo que essa necessidade seja satisfeita, 

a necessidade seguinte é mais importante tornando-se predominante. 

 A teoria de Maslow institui-se três hipóteses:  

1) o princípio da dominância, que significa que o comportamento é influenciado por 

necessidades não satisfeitas; 

2) o princípio da hierarquia, no qual as necessidades são agrupadas conforme a hierarquia; 3) 

o princípio da emergência, em que um nível de necessidade surge como fonte de motivação, 

condicionando o comportamento somente quando as necessidades de níveis hierárquicos 

inferiores estiverem satisfeitas.  

Pelo descrito, observa-se que as motivações das hierarquias mais diversificadas se 

revelam à medida que as motivações imediatamente mais elementares vão sendo satisfeitas, 

em contrapartida, nem todos os indivíduos chegam a estruturar as motivações do vértice da 

pirâmide. Por meio da figura 6, verifica-se que as necessidades estão hierarquizadas desde a 

base da pirâmide até ao topo e, que a importância das mesmas evolui nesse mesmo sentido. 

Figura 6. Hierarquia das necessidades humanas básicas de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Robbins & Coulter, 1996, p. 214). 
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 A pirâmide se encontra dividida em “cinco níveis de necessidades organizadas 

hierarquicamente” (ROBBINS e COULTER, 1996, p. 49), na base se encontram as 

necessidades de ordem inferior, dimensão biológica, sendo essas de maior prevalência, o que 

resulta em maior porcentagem de satisfação, uma vez que essas são satisfeitas, os indivíduos 

seguramente darão pouco valor aos outros níveis. No ápice, encontram-se as necessidades de 

ordem superior, dimensão psicológica e espiritual. 

 As necessidades fisiológicas correspondem ao primeiro nível de necessidades, de 

acordo com MASLOW (1970), “são as mais autônomas e as mais preponderantes” (p. 36). 

São mais numerosas as necessidades básicas do indivíduo, asseguram a sobrevivência dos 

seres hunamos, dizem respeito aos alimentos, a água ao ar, ao sono, ao repouso, ao abrigo, ao 

sexo e a satisfação sensorial. Em resumo, são as mais iminentes e urgentes, uma vez que 

indicam a sobrevivência humana. Em contrapartida, CHIAVENATO (1999) é de opinião que 

ninguém consegue pensar em amor se sua fome não for satisfeita. A categoria institucional 

condiz com as condições físicas do ambiente de trabalho, salário, férias, folgas e intervalo 

para as refeições. 

 As necessidades de segurança aparecem quando as necessidades fisiológicas estão 

satisfeitas, aparecem à procura de proteção relativa ao meio envolvente e na busca de um 

ambiente estável e ordenado. Tem-se a preocupação com o futuro, especialmente, no que diz 

respeito à conservação do emprego e da propriedade. Essas necessidades tornam-se 

emergentes do comportamento quando se pecerbem ameaças à lei, à ordem e à autoridade 

pública, especialmente em situações de tragédias naturais ou trazidas, de guerra, de infrações, 

de doenças, entre outras. 

 A respeito da organização, condiz com as condições de segurança no trabalho, planos 

de poupança, direito à indenização por demissão, plano de seguros e sistema de protestos 

formais. 

 As necessidades sociais ou de pertence, afloram quando as necessidades fisiológicas e 

de segurança se encontram satisfeitas, o indivíduo pode sentir necessidade de se ligar com os 

outros, de se integrar no grupo e ser aceito pelos outros. Nos contatos íntimos e nos grupos a 

que pertence, o indivíduo busca afeto e aceitação, procura dar e receber atenção. 

Compreende-se como necessidade de participação, uma vez que contemplam o desejo de ser 

aceito pelos que o cercam e de ter amigos e ser amado. A necessidade de dar e receber carinho 
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são uma importante força motivadora na conduta humana. Em nível institucional, reproduz-se 

o desejo de uma boa convivência multiprofissional. Se essas necessidades não forem 

satisfeitas, pode-se induzir a frustração, a resistência, a mudança e até ir contra os objetivos e 

metas da instituição. 

 As necessidades de estima aparecem depois de satisfeitas as necessidades sociais, já 

que o ser humano passa a desejar mais do que se associar a um grupo, necessita de estima, 

quer em ter amor próprio e quer o reconhecimento dos outros. Essas são necessidades 

associadas à forma como o indivíduo se vê e se avalia. Grande parte das pessoas sente 

necessidade ou desejo de valorização de si mesmas, tem necessidade de autorrespeito ou de 

autoestima e da estima dos outros. Para MASLOW (1970), as necessidades de estima 

assumem duas expressões, de um lado está a força do desejo, da realização, da adaptação, da 

competência e da confiança perante o mundo, da independência e da liberdade. Por outro 

lado, surge o desejo de reputação ou prestígio, o status, a fama e a glória, o domínio, o 

reconhecimento, a atenção, a importância, a dignidade e o apreço dos outros face à capacidade 

de adequação às funções desenvolvidas. 

 Esses atributos relacionados acima contribuem para alargar a autoconfiança e a 

autoestima. Já a insatisfação dessas necessidades conduz a sentimentos de inferioridade, de 

fraqueza, de dependência, de debilidade e de desamparo que, por sua vez, podem levar ao 

desânimo ou às atividades compensatórias que, em casos extremos, podem até provocar a 

destruição. Segundo DAFT (1999), em nível de organização refletem também a motivação 

pelo reconhecimento, aumento de responsabilidades, status elevado e recepção de créditos 

pelas contribuições com a organização. 

 Finalmente, MASLOW (1970) conceitua as necessidades de autorrealização como 

sendo o desejo de ser mais do que se é e, portanto, conseguir ser tudo o que se pode vir a ser, 

isso ocorre quando todas as necessidades posteriores estão satisfeitas, o indivíduo, portanto, 

busca a anuência dos outros por meio de seu desempenho, de sua atuação. O autor adverte que 

essas necessidades são inseparáveis dos seres humanos, sua efetivação, intensidade e 

manifestação variam de pessoa para pessoa. É necessário acatar as diferenças individuais 

entre as pessoas, num ciclo motivacional relativamente rápido para as necessidades primárias 

e num ciclo motivacional mais longo para as necessidades secundárias. As pessoas que 

buscam a autorrealização apresentam características iguais de personalidade, são 

independentes, criativas, resistem ao conformismo, têm experiências fortes e um grande 
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sentido ético, compartilham valores, percebem a realidadede de uma forma precisa, aceitam-

se a si própria, aos outros e ao mundo, concentrando-se mais nos problemas do que em si. Em 

nível institucional, complentam-se ao fazeremtarefasdesafiadoras, executam trabalhos 

criativos, e amplia suas habilidades. 

 

9.1.3 Teoria X e Teoria Y de McGregor 

 As pesquisas das necessidades de Maslow (apud Hersey e Blanchard, 1986) foram os 

antecessores do estudo sobre relacionamento na área da Administração de Empresas. De 

acordo com esses estudos, McGregor (apud HERSEY e BLANCHARD, 1986) elaborou a 

Teoria X e a Teoria Y. A Teoria X pressupõe que a grande maioria dos indivíduos prefere ser 

liderada, não está interessada em aceitar responsabilidades e pretende segurança. 

Indagando sobre essas afirmações e refletindo se os indivíduos que moram em uma 

comunidade mais liberal não seriam capazes de convivência mais realista, McGregor (apud 

HERSEY e BLANCHARD, 1986) propôs a Teoria Y. Essa teoria supõe que os indivíduos 

não são ociosos e irresponsáveis por natureza. Se forem devidamente motivados, eles 

conseguem se autodirigir e inovar em seu serviço. Ao desenvolver a Teoria X e a Teoria Y, 

McGregor (apud HERSEY e BLANCHARD, 1986) considera que os indivíduos, em sua 

grande maioria, têm competência para ser maduros e automotivados, sendo inapropriado 

considerar a Teoria X como má e a Teoria Y como boa.  McGregor situa a viabilidade de 

conduzir a produtividade humana nas organizações bem como imaginar a conduta humana 

dentro das mesmas, como se pode observar no quadro 3. 

Quadro 3. Teoria X e Teoria Y 

Teoria X Teoria Y 

. As pessoas sao preguiçosas; . As pessoas gostam do trabalho que exercem 

e são esforcadas e dedicadas; 

. As pessoas tendem a evitar o trabalho; . As pessoas consideram o trabalho como 

algo natural a ser realizado; 

. As pessoas evitam responsabilidades para . As pessoas são criativas e competentes. 
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se sentirem seguras;  

. As pessoas sao ingênuas e sem iniciativa.  

Fonte: Adapt. Robbins e Coulter, 1996, p. 49. 

 A Teoria X representa os princípios da tradicional administração que são alicerçados 

em fundamentos errados e imprecisos sobre a conduta humana, tais como:  

a) O homem é negligente e indiferente por natureza: evita o serviço ou trabalha muito pouco 

em troca de recompensas salariais ou materiais;  

b) Não é ambicioso: não gosta de assumir responsabilidades, gosta de ser direcionado e acima 

de tudo gosta de sentir-se seguro;  

c) O homem é essencialmente egoísta e seus objetivos pessoais contrapõem-se, em geral, aos 

objetivos da instituição;  

d) É resistente às transformações, pois busca sua segurança e não gosta correr riscos nem se 

expor a situações de perigo;  

e) A sua submissão torna-o incapaz de se autocontrolar e autodisciplinar: ele necessita ser 

orientado e dominado pela administração. 

A ênfase dessa teoria é o controle que é conquistado por líderes e chefes mais 

autocráticos, os quais referem que o indivíduo só trabalha pensando no trabalho, que não 

existe autocontrole, que as pessoas são submissas à supervisão, entre outros aspectos. 

 A Teoria X completa uma forma de administração dura, rígida e autocrática e que faz 

os indivíduos trabalharem dentro de uma estrutura e padrões com etapas organizadas, haja 

vista os objetivos da instituição. Os indivíduos são tomados como simples recursos ou meios 

de produção. Para essa teoria, a administração se especifica por aspectos como: fomentar a 

instituição com os recursos da empresa no interesse exclusivo de seus objetivos econômicos; 

coordenar os esforços dos indivíduos, instigar, monitorar suas realizações e transformar sua 

conduta para acolher às necessidades da organização. A Teoria X refere que sem interferência 

ativa por parte da administração, os indívuos seriam integralmente passivos em relação às 

necessidades da organização ou até resistiriam a elas. 
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 Os indivíduos devem ser convencidos, gratificados, penalizados, coagidos, contidos e 

já que principalmente são motivados por estímulos econômicos, a organização utiliza a 

remuneração como uma forma de recompensá-los ou puni-los. Essa teoria influencia os 

indivíduos a realizar precisamente aquilo que a instituição deseja, livres de suas opiniões ou 

objetivos pessoais.  

 A Teoria Y demonstra que o desenvolvimento dos recursos humanos é mais 

pontecilizado e pode ser mais vantajoso já que incorpora a inclusão dos objetivos individuais 

e institucionais, nos quais a hipótese e o dispêndio do esforço físico e mental no trabalho são 

tão naturais como o jogo ou o descanso. E o controle externo e a ameaça de punição não são 

os únicos meios para estimular o trabalho, tendo em vista que os objetivos organizacionais e o 

compromisso com os objetivos dependem das recompensas associadas a sua consecução. 

 A Teoria Y é um estilo mais atual de administração, pois se fundamenta em opiniões e 

proposições mais democráticas e liberais com relação à natureza humana, tais como:  

a) os indivíduos não têm o descontentamento em trabalhar, pois o trabalho pode ser um 

princípio de satisfação e remuneração quando é espontâneamente executado ou um princípio 

de punição quando é impedido, sempre que possível. O emprego de esforço físico ou mental 

em um serviço é tão natural quanto jogar ou descansar;  

b) os indivíduos não são, por natureza, passivos ou rigidos às necessidades da organização: 

eles podem se converter com a decorrência de outras experiências profissionais negativas; 

c) os indivíduos têm motivação, capacidade de avançar, modelos de conduta e capacidade 

para aceitar responsabilidades;  

d) O indivíduo comum aprende a aceitar e a buscar responsabilidade. A fuga à 

responsabilidade, a falta de ambição e a preocupação exagerada com a segurança pessoal são 

consequências da experiência insatisfatória de cada um, e não uma característica humana 

inerente a todas as pessoas; 

e) a capacidade de inovação imaginativa na resolução de dificuldades empresariais é 

largamente distribuída entre os indivíduos.  

Em razão desses pareceres a respeito da natureza humana, a Teoria Y desenvolve um 

estilo de administração aberto, dinâmico e democrático. Por outro lado, administrar se torna 



 

52 
 

um procedimento de gerar oportunidades, liberar potenciais, retirar obstáculos, incentivar o 

crescimento individual e oportunizar orientação quanto às metas.  

 Conforme a Teoria Y, a motivação, a competência no desenvolvimento, a capacidade 

de atribuir responsabilidades e de coordenar o comportamento para os objetivos da 

organização são elementos presentes nos indivíduos. Dessa forma, cabe à administração 

assegurar condições para que os indivíduos diferenciem e desenvolvam por si mesmos essas 

características.  

 A Teoria Y é posta, nas organizações, por meio de um estilo de liderança 

fundamentado em normas contemporâneas e humanistas tais como: descentralização das 

decisões e transmissão de responsabilidades, extensão da função para maior definição do 

trabalho, cooperação nas resoluções da administração consultiva e autoavaliação de 

desempenho. Além disso, não há indícios que comprovem que a Teoria Y ou X seja 

verdadeira ou que os princípios da Teoria Y sejam capazes de conduzir as instituições a 

estágios mais elevados de motivação dos indivíduos. 

 

9.1.4. Teoria de Herzberg 

 Herzberg fundamenta sua teoria no meio ambiente externo e no trabalho das pessoas. 

Com essa teoria, o autor procura confirmar a associação entre as características do trabalho e 

a motivação.  

 Conforme STONER e FREEMAN (1995), Herzberg, a partir de pesquisas já 

realizadas, concluiu que a satisfação e a insatisfação no trabalho transcorrem de dois grupos 

de fatores, os higiênicos, extrínsecos ou de insatisfação, e os motivacionais, intrínsecos ou de 

satisfação. 

 Os fatores higiênicos ou de insatisfação estão atrelados às circunstâncias do trabalho, 

que são: salário, segurança, condições de trabalho, posição política da instituição, beneficíos 

sociais, particularidade da supervisão e vínculos interpessoais entre os indivíduos e os líderes. 

 Os fatores motivacionais se referem ao procedimento das tarefas, à autonomia, ao 

reconhecimento pelo trabalho, à realização pessoal, à responsabilidade e à sucessão 
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profissional. Os fatores de satisfação são motivadores porque têm repercussão positiva de 

melhorar a atuação das pessoas (quadro 4). 

Quadro 4. Fatores higiênicos e fatores motivacionais de acordo com a teoria de Herzberg. 

Fatores higiênicos 

(Insatisfacientes) 

Fatores motivacionais 

(Satisfacientes) 

Contexto do cargo 

(Como a pessoa se sente em relação à 

empresa) 

Conteúdo do cargo 

(Como a pessoa se sente em relação ao 

cargo) 

. Condições de trabalho 

. Salários e prêmios de produção 

. Benefícios e servicos sociais 

. Políticas da organização 

. Relações com a chefia e colegas 

. O trabalho em si mesmo 

. Realização pessoal 

. Reconhecimento do trabalho 

. Progresso profissional 

. Responsabilidade 

Fonte: Chiavenato, 1999, p. 596 

 Os fatores que conduzem a construção de modos positivos no trabalho, os que 

motivam os indivíduos, são os que viabilizam a satisfação da autorrealização no trabalho. Os 

fatores higiênicos são essenciais, mas não aceitáveis para promover a motivação e a 

produtividade dos integrantes da instituição. 

 Para melhorar constantemente a satisfação no trabalho Herzberg sugere, conforme 

CHIAVENATO (2006) que, “o enriquecimento da tarefa” (job enrichement) consiste em 

deliberadamente ampliar a responsabilidade, os objetivos e o desafio das tarefas do cargo (p. 

98). O aumento da motivação, o aumento da produtividade, a redução de absentismo, a 

redução da rotatividade do indivíduo e as demissões, são alguns dos efeitos desejáveis do 

enriquecimento da tarefa. 

 No contexto do trabalho, os fatores higiênicos se destinam especialmente a suprimir a 

insatisfação dos trabalhadores. Contudo, não levam à realização pessoal, enquanto os fatores 

motivacionais favorecem a satisfação e a realização profissional. Os fatores higiênicos podem 

ser contrapostos, na teoria de Maslow, às necessidades fisiológicas, sociais e de segurança e, 
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por sua vez, os fatores motivacionais podem se contrapor às necessidades de estima e 

autorrealização. 

 

9.1.5. Teoria ERG de Alderfer 

Concebida pelo psicólogo Clayton Alderfer e vai de encontro à mesma linha de 

pensamento de Maslow, aceita que a motivação do trabalhador pode ser medida de acordo 

com uma hierarquia de necessidades, contudo discorda da Teoria de Maslow em alguns 

pontos primordiais. 

 Maslow via os indivíduos se promovendo gradativamente dentro da pirâmide de 

hierarquia das necessidades enquanto Alderfer observa que os indivíduos sobressaiam e 

decaiam dentro da hierarquia das necessidades e que existiem apenas três fatores primordiais 

para motivação:  

• Necessidade existencial: necessidades básicas de Maslow, ou seja, necessidades de  

sobrevivência;   

• Necessidades de relacionamento: o ser humano tem necessidade de relacionamentos 

interpessoais, ou seja, sociabilidade e relacionamento social; 

• Necessidades de crescimento: necessidade que o ser humano tem de criar, dar 

sugestões, participar, etc; desenvolvimento do potencial humano.  

Alderfer admite que a motivação não percorra apenas no sentido progressivo, mas 

também pode pecorrer no regressivo. Isso pode ocorrer, quando uma pessoa encontra a 

frustração numa necessidade mais alta, podendo nesse caso retroceder a um nível inferior.  

 A teoria de Alderfer surge para corroborar e apoiar a teoria das necessidades de 

Maslow, na proporção em que constata que a motivação dos trabalhadores pode ser 

compreendida em função de um grupo de necessidades. Segundo LUTHANS (1998), Alderfer 

resumiu as necessidades em três grupos: Existência (existence), Relações (relatedness) e 

Crescimento (growth), apresentando-as também em forma de pirâmide.  

 De acordo com LUTHANS (1998), as necessidades de existência correspondem às 

necessidades fisiológicas e de segurança de Maslow, as de relação, correspondem às de 

pertença, interação social e amor, enquanto as de crescimento são semelhantes às de estima e 
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autorrealização. As necessidades não ocorrem por satisfação ou privação, elas surgem por 

prioridade, umas em relação às outras, de acordo com as características individuais, sociais e 

culturais dos indivíduos. 

 Essa teoria supõe que os trabalhadores estejam motivados para que possam satisfazer a 

um dos três blocos de necessidades. 

 

9.1.6. Teoria de McClelland 

 A teoria de McClelland busca também explicar a motivação dos indivíduos por meio 

de suas necessidades e se destaca das anteriores na proporção em que colocam em distinção as 

necessidades adquiridas, aquelas que os indivíduos desenvolvem por meio de sua vivência. E 

que elas, as necessidades, são de origem biológica e não considera a perspectiva de hierarquia. 

 McClelland, de acordo com ROBBINS e COULTER (1996), identifica três motivos 

ou necessidades: poder, realização e afiliação.  

 A necessidade de poder corresponde ao desejo de dominar, controlar e influenciar 

outros indivíduos ou o ambiente que os envolve, ocasionando mais impacto o estatuto, 

prestígio, influência e desempenho eficazes, o que só é possível quando se é capacitado paea 

essa tarefa. Pessoas desse tipo têm grande poder de argumentação e esse poder pode ser tanto 

positivo quanto negativo. São propensos a assumir cargos de liderança. 

 A necessidade de realização corresponde ao desejo de alcançar o sucesso, superar 

barreiras, vencer obstáculos, atingir objetivos por meio do esforço individual e com alguma 

rivalidade, ou seja, o desejo de querer ser perfeito e de ter êxito em situações de conflito. Essa 

necessidade só é satisfeita quando existe um modelo de perfeição, os indivíduos têm que se 

sentir integralmente realizados, serem os melhores, de serem mais eficientes. São indivíduos 

que gostam de correr riscos calculados, de ter responsabilidades e de traçar metas. 

 A necessidade de afiliação corresponde ao desejo de alcançar contatos interpessoais 

estreitos, amigáveis e serem aceitos pelos outros. Essas necessidades são comuns a todos os 

indivíduos, embora, as características pessoais e as forças motivadoras variem de indivíduos 

para indivíduos conforme o tipo de necessidade que esteja a prevalecer sobre as pessoas. 

Esses indivíduos colocam seus relacionamentos à frente de suas tarefas.  
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 McClelland sustenta que as necessidades podem ser aprendidas conforme as 

experiências vividas e estabelece o tipo de atitudes que o indivíduo tem na instituição. Assim, 

aqueles que tenham necessidades de realização tendem a serem empreendedores enquanto que 

indivíduos com necessidades de afiliação a serem integradores. 

 Dessa forma, McClelland pretende estipular vários pontos a serem avaliados, tais 

como, o esforço do indivíduo, modelos a serem seguidos, estabelecimento de metas 

desafiadoras e o controle do indivíduo para com seus desejos.  

 Comparando a teoria de McClelland com a teoria das necessidades de Maslow, 

verifica-se alguma particularidade entre a necessidade de afiliação e as necessidades sociais 

de Maslow. 

  

9.2. Teorias de processo 

 As teorias processuais surgiram nos anos 60 na tentativa de explicar os processos 

inerentes à construção da satisfação profissional, recorrendo para isso à compreensão dos 

processos cognitivos intrínsecos a cada indivíduo, procurando compreender a forma como o 

comportamento é estimulado, como é dirigido e como termina, analisando cada pessoa. 

Procurando, segundo CAMPBELLl, DUNNETTE, LAWLER e WEICK (1970, p. 38) tentam 

compreender e explicar o processo motivacional que determina a direção e a persistência do 

comportamento. Os construtos mais utilizados são os valores, as expectativas, as intenções e 

as atribuições (VROOM, 1964; ADAMS, 1965; LOCKE e LATHAM, 1990). 

Ao contrário da perspectiva das teorias do conteúdo, as teorias do processo procuram 

verificar, na opinião de CHIAVENATO (1999), como o comportamento humano é ativado, 

dirigido, mantido e encerrado. Não procuram compreender o que é a motivação, mas se 

interrogam sobre o seu funcionamento. Destacam-se, portanto, como e por quais objetivos os 

indivíduos são motivados. 

STONER e FREEMAN (1995, p. 328) definiram as teorias do processo como 

“teorias de motivação que estudam os processos de pensamento com os quais as pessoas 

decidem como agir”. No meio organizacional, essa perspectiva tenta explicar como as pessoas 

dirigem sua conduta para atender às necessidades e se, a forma como as conduzem, levam às 

escolhas bem sucedidas. São várias as abordagens que estudam o comportamento como 
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decorrente de processos cognitivos. As mais representativas são a teoria das expectativas de 

Vitor H. Vroom, e a teoria da equidade de J. Stacy Adams. 

 Ao contrário da perspectiva das teorias do conteúdo, as teorias do processo procuram, 

na opinião de CHIAVENATO (1999), investigar como o comportamento humano é 

impulsionado, conduzido, comprovado e finalizado. Não buscam entender o que é a 

motivação, mas se questionam sobre seu funcionamento. Enfatizam, portanto, como e por que 

objetivos as pessoas são motivadas. 

 STONER e FREEMAN (1995) definem as teorias do processo como “teorias de 

motivação que estudam os processos de pensamento dos quais as pessoas decidem como agir” 

(p. 328). No contexto organizacional, essa perspectiva procura explicar como as pessoas 

conduzem seu comportamento para satisfazer às necessidades e se a maneira como o 

coordenam guiam a escolhas bem sucedidas. São inúmeras as abordagens que confrontam o 

comportamento como decorrente de processos cognitivos. As mais representativas são a teoria 

das expectativas de Vitor H. Vroom, e a teoria da equidade de J. Stacy Adams, que serão 

abordadas a seguir. 

 

9.2.1. Teoria da Expectativa De Vroom 

Na atualidade, uma das justificativas de motivação mais abragentes e admitidas é a 

teoria da expectativa, proposta por Victor Vroom em 1964. Essa teoria advoga que o 

comportamento de motivação deve ser elucidado em razão dos objetivos e das escolhas de 

cada indivíduo, tendo que levar em consideração as possibilidades de se alcançarem esses 

objetivos. Ela se fundamenta no relacionamento entre o esforço da pessoa, o desempenho e o 

desejo dos resultados agregados com elevado desempenho.  

 De acordo com NEVES (2002), “põe em evidência que o comportamento resulta de 

escolhas conscientes entre alternativas e que estes (comportamentos seletivos) estão 

intimamente relacionados com os processos psicológicos, nomeadamente com a percepção e a 

formação de atitudes” (p. 32). 

 Dessa forma, a explicação para a teoria da expectativa é a compreensão dos objetivos 

de um indivíduo e a associação entre esforço e desempenho, entre desempenho e recompensas 

e, finalmente, entre as recompensas e a satisfação individual dos objetivos. A relação entre 
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esforço e desempenho é a possibilidade de entendimento pela pessoa de que um determinado 

esforço pessoal o levará ao desempenho.  

 A associação entre desempenho e recompensa é o nível em que a pessoa aceita que o 

bom desempenho o conduzirá ao alcance do resultado pretendido. E, a associação entre 

recompensas e objetivos pessoais é o nível em que a recompensa organizacional conseguirá 

satisfazer os objetivos ou necessidades pessoais da pessoa e o atrativo que essa recompensa 

tem para ele.  

 As três perspectivas principais dessa teoria são a expectância, a instrumentalidade e a 

valência. A expectância é a possibilidade presentida pela pessoa de que seu esforço no 

trabalho será contínuo por certo desempenho na tarefa. Já a instrumentalidade é a 

possibilidade esperada pela pessoa de que certo desempenho o conduzirá a obter recompensas 

no trabalho. E, finalmente, a valência é o valor atribuído pelo indivíduo às divesas 

recompensas do trabalho. Para Vroom, a motivação (M), a expectância (E), a 

instrumentalidade (I) e a valência (V) estão associadas entre si pela equação: M = E x I x V.  

 O requisito dessa teoria e que todo o comportamento e uma opção que se arquiteta 

segundo certas viabilidades de expectativas com elevado desempenho, induzindo a uma 

recompensa, sendo a motivação igual à valência vezes as expectativas. Se a valência for zero 

ou negativa a pessoa não se apresenta motivada para buscar um determinado objetivo, o 

mesmo ocorre com a expectativa se for zero ou negativa. Só há motivação se a valência e a 

expectativa estiverem positivas.  

 Quanto mais elevado é o valor que os indivíduos hipoteticamente atribuem a uma 

recompensa e mais elevada é a possibilidade que concordam para realizar as funções, mais 

elevada será sua motivação para o procedimento, sendo a valência, o desejo de um indivíduo 

por consequência e a expectativa, a possibilidade de que o procedimento conseguirá terá 

êxito. 

   

9.2.2 Teoria da Equidade de Adams (1965) 

Essa teoria investiga a compreensão que os trabalhadores têm da conexão da justiça 

no local de trabalho, realizando uma comparação entre os investimentos “inputs” (esforço, 

desempenho, experiência, responsabilidades, condições de trabalho, conhecimentos e 
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habilidades) e as recompensas “outputs” (salário, reconhecimento, benefícios, promoções e o 

status) no trabalho, e comparando-os com os de seus equivalentes.  

 Essa teoria propõe que as pessoas são motivadas por um desejo de justiça quanto às 

recompensas recebidas e as confrotam com as dos outros. A Teoria da Equidade destaca a 

associação dos resultados para os esforços realizados em relação à razão, entendida pelos 

demais, existindo assim a equidade.  

 Contudo, quando essa associação resulta em um sentimento de desigualdade, surge a 

iniquidade, podendo ser negativa, quando o trabalhador recebe menos que os outros e 

positiva, quando o trabalhador recebe mais que os outros. Segundo ROBBINS e COULTER 

(1996, p. 56), “diz-se que existe um estado de equidade se a comparação percebida é de 

igualdade”. 

 A percepção dos “inputs” varia de indivíduo para indivíduo e a principal fonte de 

motivação é a injustiça ou a imparcialidade percebida, uma vez que os indivíduos tendem a 

reduzir ou eliminar qualquer tipo de iniquidade de tratamento detectada. As pessoas avaliam 

os investimentos e as recompensas com base na importância que tem para si. 

  

10. SATISFAÇÃO 

Para SCHERMERHORN e HUNT (2001, p. 93)  

“A satisfação no trabalho e o grau segundo o qual os indivíduos se 
sentem de modo positivo ou negativo com relação ao seu trabalho. E 
uma atitude, ou resposta emocional, as tarefas de trabalho assim como 
as condições físicas e sociais do local de trabalho”. 

De acordo com FACHADA (2000, p. 249), a satisfação no trabalho depende de 

fatores motivadores, intrínsecos ao indivíduo e uma consequência de o sujeito exercer 

atividades desafiadoras e estimulantes. Para a mesma autora, “a insatisfação no trabalho 

depende do ambiente, da relação com os colegas e do contexto geral do local de trabalho”. 

Segundo MARQUEZE e MORENO (2005), a satisfação no trabalho resulta da 

complexa e dinâmica interação das condições gerais de vida, das relações de trabalho, do 

processo de trabalho e do controle que os trabalhadores possuem sobre suas condições de vida 

e de trabalho. Nesse sentido, a satisfação é um processo dinâmico que pode ter influência 
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tanto da organização do trabalho quanto da vida social, ou seja, o trabalhador não chega ao 

seu local de trabalho como uma máquina nova, ele possui uma história, o que o torna um 

indivíduo com características únicas e pessoais (DEJOURS, 2007). 

Segundo CUNHA (et al 2007) “a satisfação no trabalho resulta da avaliação ou 

comparação de um conjunto de fatores percebidos pelo indivíduo em relação ao seu trabalho e 

à vida em geral com as expectativas que tinham do mesmo”. 

KANAANE (2011) postula que a imposição de normas e valores, e até mesmo a 

negação dos conflitos existentes, acabam por bloquear a participação do trabalhador no 

processo decisório. Em suas palavras, “um ambiente facilitador torna flexível a interação 

entre os trabalhadores, tornando-o propício ao intercâmbio de informações e ao incremento da 

participação” (KANAANE, 2011, p. 74). Alerta, ainda, que na prática, as relações 

estabelecidas entre os empregados no ambiente de trabalho, na maioria das vezes, se 

processam de maneira conflitiva e desestabilizadora, demonstrando que o relacionamento 

chefe/subordinado acontece de maneira contraditória e tensa.  

Na perspectiva de SPECTOR (2002, p. 232) “outro grupo de variáveis, bastante 

popular, cresceu a partir da pesquisa e da teoria sobre a pressão dos papéis. Duas variáveis 

específicas se destacam nessa pesquisa: a ambiguidade do papel e o conflito de função”. De 

acordo com o autor, o conflito de papéis aparece quando a pessoa vivencia uma 

incompatibilidade conforme as necessidades do trabalho, ou entre este e outras condições de 

sua vida, quando uma necessidade familiar entra em conflito com as exigências do trabalho, 

por exemplo.  

Nesse sentido, KANAANE (2011) confirmou a importância de se alinharem os 

objetivos pessoais aos profissionais, pois da inexistência ou da precariedade desse equilíbrio 

surge o comportamento improdutivo.  

Para MOTTA (1998), a liderança é um meio que facilita as interações pessoais e em 

grupo, proporcionando o alcance de objetivos comuns, devendo ser almejada como função 

primordial da gerência. Segundo o mesmo autor, “líderes são pessoas comuns que aprendem 

habilidades comuns, mas que em seu conjunto, formam uma pessoa incomum” (1998, p. 207). 

Pois, o exercício da liderança tem pouco ou nada a ver com a predominância de habilidades 

raras, podendo ser adquiridas por meio de ensinamentos e da experiência de vida. Na visão de 

MOTTA (1998, p. 211), “a eficácia da gerência depende da capacidade do líder em 
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influenciar a percepção individual sobre objetivos e tarefas organizacionais, além de 

promover novas fontes de satisfação no trabalho”. 

Na atualidade o líder necessita muito mais de realizar, disciplinar e recompensar do 

que conduzir transações com as pessoas. De acordo com DUBRIN (2003, p. 283):                    

“o líder transformacional é aquele que ajuda as organizações e as pessoas a fazer mudanças 

positivas no modo como elas conduzem suas atividades. A liderança transformacional está 

intimamente ligada à liderança estratégica, que provê direção e inspiração da organização”.  

Na perspectiva de DUTRA (2002, p. 45) “a busca de desenvolvimento e satisfação 

mútuos não é tarefa fácil. Tanto empresa quanto pessoas são dinâmicas, portanto, a relação 

que se estabelece entre ambas também é dinâmica.” Isso acontece porque os modelos 

tradicionais não acompanham esse dinamismo e persistem em proposições conceituais e 

operacionais rígidas e burocráticas. Ainda, de acordo com DUTRA (2002), essa é a razão do 

foco dessas proposições serem, geralmente, nos interesses da empresa, crendo-se que 

qualquer prática de gestão deve ser baseada nesses.  

Nesse sentido, DUTRA (2002) propõe que os modelos modernos de gestão busquem o 

equilíbrio nas relações e que as diferenças, individuais e grupais, sejam levadas em 

consideração, sendo respeitadas dentro de uma proposta de aprimoramento mútuo. O autor 

propõe que “se devem observar os processos de gestão de pessoas não como subsistemas ou 

funções, mas como um todo monolítico que garante de forma transparente, simples, flexível e 

consistente na conciliação dos interesses entre pessoas e empresa” (DUTRA, 2002, p. 46). 

Segundo outros autores “muitas vezes, funcionários se sentem mais à vontade com um 

supervisor que os considere, ou seja, um chefe que demonstre interesse por seus sentimentos e 

que forneça também oportunidades para que participem na tomada de decisões” (DAVIS e 

NEWSTROM, (2004, p. 125).  

Segundo ROBBINS (2009), satisfação no trabalho engloba, basicamente, os conceitos 

de resultados, tratamento e procedimentos justos. O que se pode dizer é que se a pessoa não 

sente que seu chefe, os procedimentos da empresa ou sua política de remuneração sejam 

justos, sua satisfação no trabalho declina significativamente. Do contrário, gera-se confiança, 

quando há a percepção de que os processos e resultados da empresa são justos. Assim, 

conforme ROBBINS (2002, p. 25), “quando você confia em seu empregador, tem mais boa 

vontade para engajar-se de maneira voluntária em comportamentos que vão além de suas 

atribuições regulares”.  



 

62 
 

A satisfação com a chefia está atrelada ao modelo de liderança afiliado às 

características do líder ou da chefia. De acordo com análise a partir das leituras extraídas dos 

autores citados, uma liderança mais envolvente, preocupada em proporcionar mudanças 

positivas, não só na organização, mas na vida das pessoas, que busque o entendimento dos 

interesses entre pessoas e empresa no tempo, faz com que elas façam mais do que lhes é 

esperado, participem e se sintam parte do processo, comprometendo-se com os objetivos da 

organização. 

 

10.1 TEORIA DA SATISFAÇÃO 

 A satisfação no trabalho instigou o interesse de pesquisadores, teóricos e gerentes 

desde que o modelo taylorista da organização do trabalho foi colocado em razão de se 

respeitar o fator humano nas instituições. O modelo taylorista se ancorava no mecanicismo, 

na especialização do operário e na abordagem própria da organização formal. O trabalhador 

era considerado uma máquina, desguarnecido de criatividade e iniciativa, além disso, a 

primícia da estrutura informal e da conexão da equipe não era respeitada.  

 A partir de então, a satisfação no trabalho assumiu um papel preponderante porque, 

explicitamente, é associada a fatores de sucesso profissional, produtividade e realização 

pessoal dos indivíduos. Embora, nenhuma dessas relações causais esteja comprovada 

empiricamente VALA et a., (1994). 

 

10.1.1 A teoria da realização 

 A teoria da realização foi o primeiro ensaio realizado no âmbito da compreensão da 

satisfação no trabalho, SHAFFER (1953) refere que a satisfação no trabalho varia diretamente 

com o fato, e na medida, em que as necessidades individuais, que podem ser satisfeitas, estão 

realmente a sê-las. 

 Os teóricos da realização levam em consideração a maneira como as dimensões da 

satisfação se reúnem para propor a satisfação em geral, e está provado que existem fatores 

referentes ao trabalho que evidenciam graus de relevância diferentes, conforme as 

perspectivas de cada pessoa. Nos estudos desenvolvidos sobre satisfação no trabalho, a 
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metodologia usada se resume, meramente, a perguntar aos indivíduos em que medida tais 

aspectos do trabalho lhes propiciam satisfação (NEVES, 2002). 

 Outras investigações afirmaram que a satisfação dos trabalhadores é obtida em função 

daquilo que sentem que deveriam ou desejam receber e do que recebem na realidade 

(LOCKE, 1969). Os fatores relativos às diferenças individuais sugerem que a abordagem 

teórica à satisfação organizacional não é válida, dado que, não contempla as reações dos 

indivíduos relativamente às recompensas que pensam que deveriam receber (LAWLER, 

1973). A variável nível de aspiração se associa imediatamente à capacidade que possui o 

ambiente de trabalho para responder às necessidades de realização dos trabalhadores. 

 

10.1.2. A teoria da discrepância 

 Uma abordagem atual da satisfação organizacional fundamenta-se nos metódos de 

discrepância. Essa teoria corrobora que a satisfação é explicada pelas diferenças entre as 

recompensas que o indivíduo obtém e outro tipo de recompensa possível. É nesse gênero de 

comparação que podem surgir insatisfações, quando o trabalhador compara aquilo que recebe 

com outro nível de outcomes (recompensas) e percepciona que, o que recebe, é inferior 

(NEVES, 2002). 

 PORTER (1961) resolveu pesquisar a discrepância partindo da seguinte questão: 

quanto é que deveria ser o valor das recompensas e o que o indivíduo efetivamente recebe? 

Concluiu, então, que a discrepância entre duas respostas seria a dimensão da satisfação. 

 Na tentativa de esclarecer a discrepância KATZELLl (1964) desenvolveu a seguinte 

fórmula: Satisfação = 1- (X – V / V) na qual: X = valor da recompensa efetiva; V = valor da 

recompensa desejada. 

 Essa fórmula indica que a desigualdade entre a recompensa efetiva e a recompensa 

desejada deve ser dividida pelo valor dessa última. O autor concluiu que quanto maior for o 

valor da recompensa desejada, menor será o nível de insatisfação. Contudo, KATZELL 

(1964) foi também alvo de críticas. De acordo com LAWLER (1995), essa teoria precisa de 

suporte, uma vez que é complicada de se confirmar de forma lógica. 
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 Subsequentemente, LOCKE (1969) desenvolveu uma teoria da discrepância que 

diverge da teoria de KATZELL (1964) em diversos aspectos. Dá destaque à discrepância 

sentida e não à discrepância efetiva. Cita que a satisfação é demarcada pela diferença entre o 

que a pessoa deseja e o que o sente que recebe. Na circunstância organizacional, a satisfação e 

a insatisfação ocorrem em função da associação percebida entre o que a pessoa deseja das 

funções/tarefas que realiza e o que sente que lhe é oferecido. 

 LOCKE (1969) concluiu que a satisfação no trabalho é influenciada pela soma das 

discrepâncias, sendo a satisfação geral de um indivíduo, influenciada pela supervisão, 

remuneração, condições de trabalho, entre outras. O peso relativo de cada uma dessas facetas 

será redundante, uma vez que as grandes discrepâncias tenderão a aparecer nos itens mais 

valorizados. 

 

10.1.3. A teoria do processo oponente 

 Essa teoria parte da primícia de que o alicerce da satisfação tem uma natureza 

psicológica que compromete o sistema nervoso central. Presume-se a existência de estruturas 

psicológicas que auxiliam a manutenção do equilíbrio psicológico da pessoa. A satisfação e a 

insatisfação são parte dessas respostas emocionais que exercem uma função primordial na 

satisfação no trabalho (LANDY, 1978). 

 O processo oponente diz respeito ao processo de oposição no relacionamento dos 

indivíduos com suas emoções que, extremas, negativas ou positivas, são consideradas 

prejudiciais para o indivíduo, existindo estruturas psicológicas que lhe oferecem proteção para 

esses estados extremos. Por exemplo, se um indivíduo se encontra muito triste ou muito feliz 

ocorre um processo psicológico que se opõe a esse estado emocional e o tenta trazer de volta a 

um estado neutro (LANDY, 1978). 

 O autor propõe que a diferença que os indivíduos apresentam no que diz respeito à 

satisfação que percebem com seu trabalho, tem a ver com as práticas das funções de proteção 

psicológica. O trabalho é visto como um incentivo capaz de produzir um efeito negativo ou 

positivo. A satisfação que um trabalhador vivencia no transcorrer do tempo é desigual, 

mesmo que as características do próprio trabalho se mantenham inalteráveis.  
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Efetivamente um trabalho no início se apresenta mais atraente nas primeiras semanas, 

transformando-se em constante e chato ao fim de alguns anos, sem que se tenha uma 

comprovação real. O processo oponente reconstitui automaticamente o equilíbrio da pessoa 

quando uma estipulada emoção ultrapassa um estipulado nível. Ainda assim, se a estimulação 

extinguir a emoção para e o processo antagônico regride. Cada vez que é impulsionado, a 

estrutura protetora fica mais forte e a defesa emocional vai reduzindo progressivamente e com 

o decorrer do tempo, as pessoas ficam mais inativas em relação ao seu local de trabalho. 

 A teoria do processo oponente sugere que embora o processo oponente se torne cada 

vez mais forte, o grau de satisfação se mantém permanente. Conforme essa teoria, não são os 

locais de trabalho entediantes, mas sim, o tempo de exposição das pessoas no mesmo local de 

trabalho é que gradativamente produz a monotonia. 

 A teoria supracitada é muito útil na explicação da monotonia, contudo, não explica 

porque os trabalhadores se sentem mais ou menos satisfeitos com seus trabalhos ao longo do 

tempo. Refere-se a uma teoria sem um suporte empírica forte, mas que, apesar disso, é muito  

utilizada na explicação de determinados aspectos da conduta dentro das organizações. 

 

10.1.4. A teoria da comparação social 

 O modelo de satisfação no trabalho denominado, usualmente, por comparação 

intrapessoal determina que o grau de afeto experimentado por uma pessoa deriva da 

comparação entre o seu padrão pessoal e a percepção desses em relação ao seu alcance 

(MCCORMICK E ILGEN, 1980).  

 Os autores identificam que quanto menor for a diferença entre aquilo que o 

trabalhador quer e o que recebe do emprego, maior será o sentimento de satisfação. 

Entretanto, se existir uma disparidade entre as necessidades e os desejos do trabalhador e as 

recompensas que obtém, esse experimentará um sentimento de insatisfação. Esse modelo é 

designado intrapessoal, devido à confrontação que cada pessoa determina tendo como 

estimativa as suas necessidades.  

 Aqui a satisfação no trabalho pode ser percebida como a necessidade de realização 

(PORTER, 1962). As necessidades da pessoa (standard individual) podem ser de natureza 

física ou psicológica. Outra perspectiva considera os padrões, da pessoa, como decorrentes 
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dos valores individuais. As teorias alicerçadas em princípios parecem ser mais tolerantes que 

as alicerçadas em necessidades. O que explica as diferenças individuais é que, embora todos 

os indivíduos possuam as mesmas necessidades físicas, as escolhas que efetuam são resultado 

do valor das respostas emocionais envolvidas nessas escolhas (NEVES, 2002). 

 De acordo com SALANCIK E PFEFFER (1977), a teoria da comparação interpessoal 

tem por base a avaliação que um indivíduo efetua ao estabelecer uma comparação entre seus 

próprios sentimentos de satisfação no trabalho com os dos outros. Dessa semelhança deriva 

um sentimento de satisfação ou insatisfação. Ao contrário da comparação intraindividual que 

fundamenta as necessidades e valores próprios, esse modelo de satisfação laboral consiste na 

semelhança que a pessoa efetua ao observar o sentimento dos outros em situações 

equivalentes de trabalho.  

 O que as teorias relacionadas à comparação alicerçada em valores e necessidades têm 

em comum com a teoria da comparação interpessoal é o fato de os sentimentos afetivos 

interferirem. Os dois grupos de teorias discordam unicamente na estrutura que susporta essa 

comparação. Estudos realizados no âmbito da psicologia social experimental demonstram que 

os indivíduos avaliam suas percepções pelas dos outros, o que explica o processo de 

comparação social no contexto da satisfação no trabalho. 

 Poder identificar cada teoria, de uma maneira ou de outra, tem auxiliado para o 

entendimento da concepção de satisfação no trabalho. Não existe, contudo, uma teoria 

complementar que justifique os vários elementos da satisfação no trabalho, devido aos 

obstáculos em se atingir conclusões definitivas e significativas, em virtude dos modelos 

teóricos desenvolvidos e da complexidade metodológica da investigação empírica. Todavia, 

resultados obtidos sobre a satisfação no trabalho e as consequências da insatisfação possuem, 

claramente, interesse para a gestão das organizações (NEVES, 2002). 

 

 

10.1.5 Teoria da Satisfação no Trabalho de Locke  

 Essa teoria, desenvolvida por Locke, a partir do ano de 1970, baseia-se nas hipóteses 

de que as expectativas influenciam as atitudes, na proporção em que a resposta emocional da 

pessoa é o reflexo da discrepância entre o que esse espera receber, a importância que atribui 

àquilo que espera receber e o que realmente recebe. Dessa forma, se a pessoa obtiver valores 
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que considere importantes, sentir-se-á altamente satisfeito. E, ao contrário, à presença de 

características que o indivíduo desvaloriza são associadas insatisfação. Portanto, poder-se-á 

afirmar que, a satisfação e a insatisfação no trabalho são situações opostas de um mesmo 

fenômeno, em que o indivíduo manifesta estados emocionais também opostos de acordo com 

os resultados obtidos (DIAS, 2009 E LOCKE, 1976).  

 Mediante a essa teoria, podem-se definir os conceitos de satisfação e insatisfação no 

trabalho da seguinte maneira 

satisfação no trabalho é um estado emocional de prazer resultante da 
avaliação do trabalho em relação aos valores do indivíduo 
relacionados com o trabalho. Insatisfação no trabalho é um estado 
emocional sem prazer resultante da avaliação do trabalho como 
ignorando, frustrando ou negando os valores do indivíduo 
relacionados com o trabalho (MARTINEZ E PARAGUAY, 2003, 
P.65).  
 

 A satisfação geral no trabalho se verifica quando o indivíduo se sente satisfeito com os 

diversos aspectos englobados em seu trabalho. Importa realçar que, diferentes indivíduos 

valorizam aspectos diferentes, logo a satisfação no mesmo contexto de trabalho pode variar de 

indivíduo para indivíduo, podendo afetar o comportamento, a saúde física e mental, com 

consequências tanto para os trabalhadores como para as empresas (Martinez e Paraguay, 

2003). Locke defende, assim que “a satisfação que se obtém de qualquer experiência depende 

das expectativas, das necessidades e dos valores” (LOCKE, 1976, P.1300). 

  

 

10.1.6 Teoria da Satisfação de Facetas (Lawer, 1973) 

Essa teoria traduz a satisfação como associação de equilíbrio entre a recompensa que  

a pessoa espera receber e a que ele ganha. Entretanto, percebe-se a existência de satisfação 

quando há coincidência entre o que a pessoa considera que deve receber e o que ele recebe 

efetivamente. Quando o que recebe é inferior ao que previa receber, então, sentir-se-á 

insatisfeito. Por outro lado, se for superior, sente-se desconfortável e culpado pela iniquidade 

(NEVES APUD ANDRADE, 2001).  

 Para conseguir perceber se existe ou não essa coincidência e, assim, alcançar a 

satisfação no trabalho, são necessários dois processos distintos por parte do trabalhador: a 

comparação intrapessoal e a comparação interpessoal. A saber, a comparação intrapessoal é a 

análise entre aquilo que se recebe e o que se espera receber, tendo em consideração suas 

qualificações, competências e a função que desempenha. Já a comparação interpessoal leva 
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em conta o que se recebe com seus relevantes, considerando, para tal, os resultados obtidos 

(MARTINS, 2003 E PEREIRA, 2005). 

  Desse modo, em ambos os modelos, estamos diante de expectativas face às 

recompensas esperadas e recebidas, sendo que, quanto maior a proximidade entre ambas, 

maior a satisfação. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 Esse capítulo expõe a metodologia para o prosseguimento da investigação, enfatizando 

os aspectos da pesquisa, os objetivos e as finalidades do estudo. O estudo em questão procura 

explicar a influência do estilo de liderança na motivação e satisfação dos técnicos e auxiliares 

de enfermagem, identificando que modelos de influências são observados, na associação entre 

estilo de liderança e subordinados a partir de um estudo de descritivo, correlacional e 

quantitativo. 

A metodologia da investigação corresponde ao próprio processo de investigação e 

permite conhecer a forma como ela foi levada a cabo. O desenvolvimento do método adotado, 

o caminho escolhido e os instrumentos utilizados são escolhidos em função das estratégias 

mais adequadas para avaliar as hipóteses.   

 

3.1 Tipo de investigação 

Essa investigação é de caráter quantitativo, descritivo e correlacional. A investigação 

quantitativa segundo, SOUSA E BAPTISTA (2011, P. 53-55), integra-se no paradigma 

positivo, apresentando como objetivo a identificação e apresentação de dados, indicadores e 

tendências observáveis.  

Segundo CUNHA (2009, P. 69), a investigação descritiva constitui o primeiro nível 

do conhecimento científico, centra seu objetivo básico na descrição dos fenômenos, fatos ou 

situações analisadas. Pretende-se com ela identificar os fenômenos socioculturais mais 

relevantes e analisar as variáveis que lhe são subjacentes. 

De acordo com CUNHA (2009, P. 68-69), a metodologia correlacional consiste num 

conjunto de procedimentos, estratégias e técnicas de análises estatísticas destinadas a 

estabelecer relações entre as variáveis. Além disso, pode ser utilizada em contextos naturais e 

dar a possibilidade de descrição e de previsão.                  
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Toda e qualquer pesquisa científica tem por objetivo a busca de respostas para 

questionamentos científicos. Ainda que as respostas obtidas por meio da aplicação desse 

método constituam a única forma de revelar resultados aceitáveis como total, completo e 

único (SELLTIZ, WRIGHTSMAN E COOK, 1987). 

Portanto, a investigação será do tipo: 

a) Quantitativa – de acordo com SOUSA E BAPTISTA (2011, P. 53), a investigação 

quantitativa integra-se no paradigma positivista, apresentado como objetivo à 

identificação e apresentação de dados, indicadores e tendências observáveis; 

b) Descritiva – a concepção de CUNHA (2009, P. 69) constitui o primeiro nível do 

conhecimento científico, centra o seu objetivo básico na descrição dos fenômenos, 

fatos e situações analisadas; 

c) Correlacional – para CUNHA (2009, P. 68-69) esse tipo de pesquisa consiste num 

conjunto de procedimentos, estratégias e técnicas de análises estatísticas 

destinadas a estabelecer relações entre as variáveis. 

 

3.2. OBJETIVO E QUESTÕES, INVESTIGAÇÃO E HIPÓTESE 

3.2.1. Objetivo Geral 

Caracterizar os estilos de liderança utilizados pelos enfermeiros de uma instituição 

hospitalar e verificar a influência dos estilos de liderança na motivação e satisfação dos 

técnicos e auxiliares de enfermagem.  

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

a) Caracterizar o perfil socioeconômico e demográfico dos enfermeiros chefes, 

técnicos e auxiliares de enfermagem;  

b) Verificar o estilo de liderança desenvolvido pelos enfermeiros chefes; 

c) Identificar a influência da liderança na motivação dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem; 

d) Identificar a influência da liderança na satisfação dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem. 
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 Após elaborar os objetivos de investigação e, no intuito de contribuir para a melhoria 

da liderança no setor de saúde, originou-se a seguinte questão: "O estilo de liderança dos 

enfermeiros está relacionado com a influência na motivação e satisfação dos técnicos e 

auxiliares de enfermagem?".  

 Além dessa questão, outras pareceram oportunas no contexto dessa investigação, 

sobretudo: 

1. Qual a correlação entre a satisfação no trabalho dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem com a supervisão e estilo de liderança do enfermeiro? 

2. Qual a satisfação dos técnicos e auxiliares de enfermagem com o trabalho? 

3. Qual a motivação dos técnicos e auxiliares de enfermagem para com o trabalho? 

4. Qual o estilo de liderança utilizado pelos enfermeiros? 

5. Qual o estilo de liderança utilizado pelos enfermeiros na percepção dos técnicos e 

auxiliares de enfermagem? 

 

3.3 HIPÓTESE 

Para CUNHA (2009, P. 47) a hipótese é o ponto de chegada do primeiro movimento 

de um percurso de pesquisa e é a explicação, ou solução, mais plausível de um problema. As 

hipóteses são as respostas prováveis às perguntas de partida de qualquer investigação, 

procurando saber qual será a mais provável.Após a definição da hipótese formularam-se três 

hipóteses que, no transcorrer desse estudo, serão testadas. 

H1 – O nível de satisfação e motivação dos técnicos e auxiliares de enfermagem 

sofre influência de como o enfermeiro lidera? 

A função de um líder se pauta porsua responsabilidade em como utilizar um estilo de 

liderança que possibilite influenciar sua equipe de trabalho, motivando-a e, ao mesmo tempo, 

satisfazendo suas necessidades no desenvolvimento de suas atividades. Para tanto, o líder 

deve apresentar determinadas características tais como ter habilidade, possuir conhecimento, 

apresentar-se com uma postura ético-profissional, entre outras. 

Em sua revisão de literatura BRADY GERMAIN E CUMMIMGS (2010 APUD 

KOUZES E POSNER, 2002, P. 432) “sugerem que membros da equipe são influenciados por 

seus líderes e, portanto, os comportamentos utilizados por líderes podem fazer diferença nos 

resultados dos empregados”.  
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Além desse estudo, eles encontraram os estudos de KRAMER (et al, 2007) que 

constataram que a liderança, as habilidades, a motivação e os comportamentos foram 

percebidos como importantes para os enfermeiros. Eles sentiram que esses comportamentos 

apoiados pela enfermeira gestora resultaram em um ambiente de trabalho saudável e 

produtivo, o que possibilitou um melhor desempenho de todos (KRAMER et al, 2007). 

BRADY GERMAIN E CUMMINGS (2010, P. 426) chegaram à conclusão que “o 

estilo de liderança é um fator de influência na motivação para um bom desempenho das 

atividades”. A satisfação no trabalho tem sido exaustivamente investigada, pois produz um 

intenso impacto na produtividade e influência o desenvolvimento dos trabalhos, 

especificamente no setor da saúde, em que os enfermeiros são a linha de frente de um trabalho 

de qualidade e eficiência. Um bom estilo de liderança pode contribuir para o aumento na 

satisfação com o trabalho entre os funcionários (RAD e YARMOHAMMADIAN, 2006; 

LIMSILA e OGUNLANA, 2007). 

POWELL, BUTTERFIELD E BARTOL (2008) argumentaram que a liderança 

transformacional e transacional são os principais fatores que contribuem para a satisfação no 

trabalho. 

H2 – O estilo de liderança adotado pelos enfermeiros está associado aos fatores 

relacionamento, tarefa e situacional? 

KRAMER (et al, 2007) sugeriram que os comportamentos de liderança são 

percebidos como sendo comportamentos de enfermeiras gestoras, já para as enfermeiras de 

apoio, o líder deve proporcionar apoio por meio da construção de relacionamento e ter como 

resultado o aumento da capacidade para o trabalho.  

Na articulação entre o enfermeiro e os subordinados há situações que fazem com que 

o enfermeiro passe a agir de modo distinto. Os líderes inspiram uma visão compartilhada por 

meio do compromisso inspirador (KOUZES e POSNER, 2002). 

A liderança situacional se apoia em uma articulação entre o comportamento do líder 

enfocado para a tarefa, com seu comportamento diante de sua convivência pessoal e na 

eficácia dos lideradosao cumprir suas tarefas (maturidade). 

Os líderes apresentam estilos de lideranças, com objetivos e componentes 

divergentes no serviço e, são capazes de controlar a conduta e os resultados de seus 

subordinados. Entre os estilos de liderança essenciais notados nas instituições, três se 

sobressaíram, são eles: estilo de gerenciamento voltado para a tarefa, para o relacionamento e 

para a situação (MELO, 2004).  



 

73 
 

O primeiro estilo, relacionado com a tarefa, descreve uma forma de coordenação em 

que o gerente está ansioso por construir seu papel e de seus liderados, indicando os 

funcionários para a execução de serviços, objetivos e metas institucionais.Determina normas 

de comportamento que facilitem o controle, a supervisão e a fiscalização da conduta de seus 

liderados. O gerente usualmente se utiliza da classe hierárquica, das normas e das estratégias 

constituídas pela instituição para conduzir sua execução. Esse estilo de liderança é 

identificado em ambientes institucionais nos quais prevalece a autocracia e a falta de 

autonomia e cooperação dos funcionários nas decisões (MELO, 2004). 

No estilo gerencial voltado para o relacionamento o líder com esse estilo confere 

uma convivência de trabalho alicerçado na segurança mútua e na cumplicidade com seus 

liderados, salientando a busca da satisfação dos integrantes da equipe. O relacionamento 

interpessoal mostra o agir do gestor (MELO, 2004). 

No estilo gerencial voltado para situacional, aponta-se a compreensão e a execução 

da liderança a partir das características do líder, de seu comportamento e das condições de 

realização do trabalho. Consiste na habilidade do líder para identificar as mudanças do 

ambiente e se adaptar a elas, variandoseu comportamento de acordo com a maturidade e a 

capacidade de execução das tarefas de seus subordinados. As atuações de coordenação 

refletem as variáveis atenuadoras na descrição entre a liderança e a eficiência da equipe, ou 

seja, as variáveis de contexto ou situacionais (SANT’ANNA, PASCHOAL e GOSENDO, 

2012). 

H3 – Há correlação entre satisfação, motivação e estilo gerencial com o trabalho 

exercido pelos técnicos e auxiliares de enfermagem? 

O estilo de liderança eficaz pode contribuir para o sucesso na conclusão de uma 

determinada tarefa (GHAREHBAGHI e McMANUS, 2003). LIMSILA E OGUNLANA 

(2007) indicaram que um estilo de liderança apropriado leva satisfação ao empregado e, é um 

bom indicador para provar que um estilo melhor pode levar o funcionário a trabalhar de forma 

eficaz (LIKHITWONNAWUT, 1996). Aqui, os líderes devem ser capazes de comunicar os 

valores, a visão e a missão da organização, a fim de motivar os funcionários (BORKOWSKI, 

DECKARD, WEBER, PADRON e LUONGO, 2011). Além disso, um líder também é uma 

pessoa que tem a capacidade de orientar seus empregados e direcionar seu comportamento 

(McEACHEN e KEOGH, 2007). 

VIGODA E COHEN (2003) apontaram que a satisfação no trabalho e o estilo de 

liderança podem melhorar a relação entre empregados e empregadores. Portanto, é indicado 
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claramente que o estilo de liderança tem influência na satisfação com o trabalho entre os 

funcionários. 

LORBER E SKELASAVIČ (2012) mostraram que a maior satisfação profissional do 

enfermeiro foi também influenciada pelo estilo de liderança. Além disso, PENCHEON, 

GUEST, MELZER E GRAY (2008) sugeriram que a satisfação no trabalho é elevada quando 

o trabalho envolve os aspectos mais fortes de uma enfermeira que são a liderança da unidade, 

a personalidade, a cultura do ambiente de trabalho e a satisfação no trabalho. 

DIAS (2001), em seu estudo sobre o líder, o liderado e a motivação, procurou 

compreender qual o estilo de liderança dos enfermeiros chefes e o impacto que esse tinha no 

desempenho e na motivação dos enfermeiros. Concluiu que a motivação no trabalho é 

persuadida pelo estilo de liderança e que esse é orientado por meio da relação interpessoal. 

Disse ainda que a motivação dos enfermeiros se centra, primordialmente, nas necessidades 

fisiológicas (nomeadamente remuneração e férias) e nas necessidades de pertença 

(nomeadamente reconhecimento, elogios) e, só depois, as necessidades de autorrealização 

(trabalho criativo, desenvolvimento de capacidade, entre outras).    

 

 

3.4 POPULAÇÃO E PROCEDIMENTO 

A amostra a ser investigada é composta por 653 servidores/funcionários, com essa 

designação por pertencerem a regimes de trabalho diferentes. O primeiro pertencente ao RJU 

e o segundo ao CLT. Os sujeitos participantes foram: 103 enfermeiros, 367 técnicos de 

enfermagem e 157 auxiliares de enfermagem e 24 auxiliares de saúde. Os sujeitos da pesquisa 

desenvolvem suas atividades laborais no hospital onde se desenvolverá esse estudo, sendo 

distribuídos nos mais diversos setores de acordo com o quadro 5. 

A coleta de dados aconteceu ao longo dos meses de agosto a dezembro de 2013. 

Houve recusas de dois enfermeiros, 61 técnicos de enfermagem e 39 auxiliares de 

enfermagem. Dez técnicos estavam de atestado médico prolongado e seis de licença 

maternidade. Para os enfermeiros foi solicitado que respondessem dois questionários 

(APÊNDICE A e ANEXO J).  Para os técnicos e auxiliares de enfermagem foi solicitado que 

respondessem a cinco questionários (APÊNDICE A, ANEXOS H, I, J e K).    

Quadro 5 - Setores do Hospital de Clínicas onde se aplicaram os questionários. 
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Andar Setor Abreviatura 

Primeiro Pronto Socorro Infantil 

Pronto Socorro Adulto 

Serviço de Acolhimento  

Serviço de Diagnóstico Som e Imagem 

Central de Material Esterelizado 

PSI 

PSA 

SA 

SDSI 

CME 

Segundo  Neurologia 

Hemodinâmica 

Unidade de terapia intensivo – Adulto 

Unidade de terapia intensivo – Coronariana 

Unidade de terapia intensivo – Neonatal e Pediátrica 

Pediatria 

NE 

H 

UTI-A 

UTI-C 

UTI-NP 

PED 

Terceiro Hospital da Mulher 

Clínica Cirúrgica 

Clínica Médica 

Hospital Dia 

Unidade de Doenças Infectocontagiosas 

Bloco Cirúrgico 

Berçário 

Ortopedia 

Onco-Hematologia 

HM 

CC 

CM 

HD 

DIP 

BC 

BE 

Ort 

Onco-H 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

3.4.1 PROCEDIMENTO 

 Adiante, serão descritos os procedimentos adotados para a coleta de dados que 

formaram o corpus dessa pesquisa. 

a) Inicialmente procurou-se a Divisão de Enfermagem e solicitou-se por escrito do 

Chefe da Divisão de Enfermagem uma escala de serviço e autorização para ir a 

cada setor do hospital; 

b) depois disso, solicitou-se a presença do enfermeiro responsável e explicou-se o 

motivo da presença da pesquisadora no setor e a importância da participação de 
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todos, inclusive a dele próprio ocupando o cargo de chefia, ao responderem a uma 

série de questionários; 

c) após receber permissão para conversar com a equipe de enfermagem novamente, 

reforçou-se a finalidade e importância da participação de todos nessa 

investigação; 

d) ao receber resposta positiva por parte da equipe de enfermagem, antes da entrega 

dos questionários, esclareceu-se aos funcionários a importância da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO C). Após a assinatura dos 

participantes, foram entregues os questionários para cada um e solicitando sua 

entrega no dia seguinte; 

e) alguns servidores/funcionários se prontificaram a respondê-lo no mesmo dia 

solicitando que se aguardasse um tempo. 

 

3.5. VARIÁVEIS 

POLIT E HUNGLER (1995, P. 26) definiram as variáveis como “a qualidade de um 

indivíduo ou equipe em posição que diferencie ou admita um custo desigual”. Em função dos 

objetivos e das questões formuladas e na visão de FORTIN, GRENIER E NADEAU (2003) 

podem ser conceituadas de três maneiras: 

1) Variáveis de atributo – correspondem às particularidades dos indivíduos que são 

obtidas para descrever a amostra, são elas: sexo, idade, nacionalidade, 

procedência, estado civil, categoria profissional, tempo no cargo, tipo de horário 

de trabalho, nível salarial, tipo de residência, dependentes e convênio de saúde; 

2) Variáveis dependentes – são as que apresentam benefício para a compreensão e 

explicação do problema, nessa investigação foram a influência do estilo de 

liderança na motivação e satisfação dos técnicos e auxiliares de enfermagem, 

avaliada por meio de três questionários. O primeiro é o de identificação 

socioeconômica e demográfica do enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem 

questionário da satisfação com a supervisão de LOUREIRO (2005). O segundo é 

o de motivação no trabalho DIAS (2001) e o terceiro, o de escala do estilo 

gerencial validado por MELO (2004); 
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3) Variáveis independentes: introduzidas pelo investigador para determinar a ação na 

variável dependente, nesse caso o sexo, a idade, entre outros, conforme quadros 6, 

7 e 8. 

 

Quadro 6 - Variáveis independentes relacionadas aos enfermeiros. 

Variáveis socioeconômicas e demográficas 

Variável                            Definição Teórica                                     Definição 

Sexo Conjunto de caracteres físicos e 
funcionais que distinguem o homem e a 
mulher.  

São as seguintes opções:  
1 - Masculino  
2 – Feminino. 

Idade Intervalo de tempo que vai desde o 
nascimento até ao momento a que se 
refere. 

Idade dos indivíduos em anos.  

Estado civil  Situação jurídica de pessoa, composta 
pelo conjunto de qualidades definidoras 
do seu estado pessoal face às relações 
familiares.  

Compreende as seguintes 
situações:  
1 - Solteiro  
2 - Casado/União de facto  
3 - Divorciado/Separado  
4 – Viúvo 

Procedência Lugar de onde alguém ou alguma coisa 
provém. 

Compreende Minas Gerais e 

São Paulo. 

Residência  Lugar em que se reside, moradia. Compreende as seguintes 
situações: 

1 – Alugada 

2 – Financiada 

3 – Própria 

4 – Outros 

Dependentes  Estado em que uma pessoa depende de 
alguém ou de algo para ter êxito ou 
apenas sobreviver  

São as seguintes opções: 

1 – Filhos 

2 – Pais 

3 – Outros 

Convênio de 
saúde 

Constitui um seguro de proteção das 
pessoas contra o risco de terem que vir a 
incorrer em despesas médicas. 

Compreendem: 

1 – Sistema de Saúde Pública 

2 – Cooperativa Médica Privada  

Variáveis relacionadas com o contexto do trabalho 



 

78 
 

Turno de 
trabalho 

É o período diário durante o qual o 
trabalhador está à disposição da sua 
empresa, e faz parte do Direito 
do Trabalho. 

Compreende as seguintes opões: 
1 – Diurno 
2 – Noturno 

Tempo 
exercício 
profissional  

Define o intervalo de tempo, em anos, 
que decorre entre o início do exercício 
da atividade profissional de enfermagem 
até ao momento a que se refere.  

Tempo de serviço em anos.  
 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 7 - Variáveis independentes relacionadas aos técnicos de enfermagem. 

Variáveis socioeconômicas e demográficas 

   Variável                        Definição Teórica                                      Definição 

Sexo Conjunto de caracteres físicos e 
funcionais que distinguem o homem e a 
mulher.  

São as seguintes opções:  
1 - Masculino  
2 – Feminino. 

Idade Intervalo de tempo que vai desde o 
nascimento até ao momento a que se 
refere. 

Idade dos indivíduos em anos.  

Estado civil  Situação jurídica de pessoa, composta 
pelo conjunto de qualidades definidoras 
de seu estado pessoal face às relações 
familiares. 

Compreende as seguintes 
situações:  
1 - Solteiro  
2 - Casado/União de facto  
3 - Divorciado/Separado  
4 – Viúvo 

Procedência Lugar de onde alguém ou alguma coisa 
provém. 

Compreende Minas Gerais e São 
Paulo. 

Residência  Lugar em que se reside, moradia.  Compreende as seguintes 
situações: 

1 – Alugada 

2 – Financiada 

3 – Própria 

4 – Outros 

Dependentes  Estado em que uma pessoa depende de 
alguém ou de algo para ter êxito ou 
apenas sobreviver.  

São as seguintes opções: 

1 – Filhos 

2 – Pais 
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3 – Outros 

Convênio de 
saúde 

Constitui um seguro de proteção das 
pessoas contra o risco de terem que vir 
a incorrer em despesas médicas. 

Compreende: 

1 – Sistema de Saúde Pública 

2 – Cooperativa Médica Privada  

Variáveis relacionadas ao contexto de trabalho 

Turno de 
trabalho 

É o período diário durante o qual o 
trabalhador está à disposição da sua 
empresa, e faz parte do Direito 
do trabalho. 

Compreende as seguintes opões: 
1 – Diurno 
2 – Noturno   

Tempo 
exercício 
profissional  

Define o intervalo de tempo, em anos, 
que decorre entre o início do exercício 
da atividade profissional de 
enfermagem até ao momento a que se 
refere.  

Tempo de serviço em anos.  
 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 8 - Variáveis independentes relacionadas aos auxiliares de enfermagem. 

Variáveis socioeconômicas e demográficas 

Variável                             Definição Teórica                                     Definição 

Sexo Conjunto de caracteres físicos e 
funcionais que distinguem o homem e a 
mulher.  

São as seguintes opções:  
1 - Masculino  
2 – Feminino. 

Idade Intervalo de tempo que vai desde o 
nascimento até ao momento a que se 
refere. 

Idade dos indivíduos em anos.  

Estado civil  Situação jurídica de pessoa, composta 
pelo conjunto de qualidades definidoras 
do seu estado pessoal face às relações 
familiares.  

Compreende as seguintes 
situações:  
1 - Solteiro  
2 - Casado/União de facto  
3 - Divorciado/Separado  
4 – Viúvo 

Procedência Lugar de onde alguém ou alguma coisa 
provém. 

Compreende Minas Gerais e 

São Paulo 

Residência Lugar em que se reside, moradia.  Compreende as seguintes 
situações: 

1 – Alugada 
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2 – Financiada 

3 – Própria 

4 – Outros 

Dependentes Estado em que uma pessoa depende de 
alguém ou de algo para ter êxito ou 
apenas sobreviver.  

São as seguintes opções: 

1 – Filhos 

2 – Pais 

3 – Outros 

Convênio de 
saúde 

Constitui um seguro de proteção das 
pessoas contra o risco de terem que vir 
a incorrer em despesas médicas. 

Compreende: 

1 – Sistema de Saúde Pública 

2 – Cooperativa médica privada  

Variáveis relacionadas com o contexto do trabalho 

Turno de 
trabalho 

É o período diário durante o qual o 
trabalhador está à disposição da sua 
empresa, e faz parte do Direito 
do trabalho.  

Compreende as seguintes opões: 

1 – Diurno 

2 – Noturno 

Tempo 
exercício 
profissional  

Define o intervalo de tempo, em anos, 
que decorre entre o início do exercício 
da atividade profissional de 
enfermagem até ao momento a que se 
refere.  

Tempo de serviço em anos.  
 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

3.6. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

3.6.1 Descrição do questionário de caracterização socioeconômico e demográfico 

O questionário foi constituído por nove questões com o objetivo de caracterizar as 

condições sociodemográficas da população em estudo, assim como as condições familiares e 

de trabalho. É constituído pelos seguintes itens: sexo, procedência, estado civil, turno de 

trabalho, residência, nível salarial, convênio de saúde, idade, tempo de trabalho.      

As questões formuladas foram colocadas sob a forma de perguntas abertas ou 

fechadas e conceituadas da seguinte forma:  
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a) Sexo – questão fechada de duplo sentindo com duas condições de resposta: masculino 

e feminino; 

b) Procedência – questão fechada com duas condições de resposta ser do estado de Minas 

ou não; 

c) Estado civil – questão fechada com quatro opções de resposta. Os participantes foram 

classificados de acordo com sua situação legal. Considerou-se: solteiro, casado ou 

vivendo maritalmente, divorciado/separado e viúvo; 

d) Turno de trabalho – questão fechada, com duas opções de resposta: diurno e noturno; 

e) Residência – questão fechada com quatro opções de resposta. Levou em consideração 

que tipo de residência os participantes tinham. Classificada em: alugada, financiada, 

própria ou outros; 

f) Nível salarial - questão fechada com duas opções de resposta. Determinar qual o nível 

salarial do participante da pesquisa; 

g) Convênio de saúde – questão fechada com duas opções de respostas. Classificar a que 

tipo de convênio de saúde os participantes da pesquisa possui. Foi considerado o 

seguinte: sistema único de saúde e cooperativa médica privada; 

h) Idade – questão aberta respondida em anos; 

i) Tempo de trabalho – questão aberta respondida em anos. 

 

Essa parte do questionário permite a mensuração de algumas variáveis, tais como: 

gênero, idade, procedência, estado civil, horário de trabalho, tipo de residência, dependentes e 

tipo de convênio. 

Ao considerar as variáveis sociodemográficas (Quadro 9) e as variáveis profissionais 

(Quadro 10) como variáveis independentes. Essas variáveis permitem a caracterização da 

amostra da investigação e avaliação de sua interferência na variável dependente. De acordo 

com FORTIN (2009), a variável independente corresponde à causa presumida, ou seja, à 

causa do efeito que é estudado, permitindo explicar a variável dependente. 

Foram elaboradas nove questões com o objetivo de caracterizar as condições 

socioeconômicas e demográficas da população em estudo, assim como as condições 

familiares e de trabalho. O questionário foi constituído pelos seguintes itens: sexo, 

procedência, estado civil, turno de trabalho, residência, dependentes, convênio de saúde, idade 

e tempo de exercício profissional. 
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Quadro 9 - Definições das variáveis sociodemográficas. 

Variáveis sociodemográficas 

Componentes Atributos Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

Sociodemográficos 

Gênero 

 

Masculino 

Feminino 

Idade 

Estado civil 

 

 

 

 

Anos 

Solteiro (a) 

União estável 

Casado (a) 

Divorciado (a) 

Viúvo (a) 

Residência 

 

 

Alugada 

Financiada 

Própria 

Procedência 

 

Convênio de saúde 

Minas Gerais 

Outros 

Sistema Único de Saúde 
Cooperativa Médica Privada 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

  

 

 

 

 

 

Quadro 10 - Definições das variáveis profissionais. 

Variáveis sociodemográficas 

Componentes Atributos Indicadores 

 Turno de trabalho Diurno 
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        Profissional  Noturno 

Ganho mensal Espécie (R$) 

Tempo de trabalho Anos 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

3.6.2 Descrição da Escala de Satisfação com a Supervisão 

Essa escala foi readaptada de MUNSON (2001), Short Form Supervision 

Questionnare (SFSSQ), por LOUREIRO (2005) para a cultura, bem como para a língua 

portuguesa, e procura avaliar a satisfação do liderado com a supervisão. É constituída por 23 

afirmações, conforme a tabela 1. 

Para a cultura brasileira ainda não há uma escala para medir a satisfação dos 

liderados com a supervisão. Como essa escala foi aplicada no pré-teste e não houve 

dificuldade de interpretação da língua, nem dificuldade ao preencher o questionário, optou-se 

por manter a mesma no estudo. Porém, foram realizadas algumas adaptações nos termos 

relacionando-os diretamente à enfermagem (como exemplo: à palavra “enfermeiros”, 

juntaram-se “técnicos” e “auxiliares de enfermagem”, tornando-se “equipe de enfermagem”, 

que é composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem). 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Apresentação da correspondência dos diferentes itens da escala da satisfação com 

a supervisão e o respectivo valor numérico. HC/UFTM, 2013. 

Siglas Designação Valor numérico 

DP Discorda plenamente 1 

D Discorda 2 
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DL Discorda ligeiramente 3 

CL Concorda ligeiramente 4 

C Concorda 5 

CP Concorda plenamente 6 

Fonte: Adaptado de Loureiro (2005). 

 
Da somatória dos valores numéricos dos 23 itens, resultou o score final, sendo uma 

medida global. A nota global pode oscilar entre 23 (mínimo) e 138 (máximo) e as categorias 

de interpretação são as apresentadas na tabela 2. Devem considerar-se merecedoras de 

intervenção, as contagens inferiores a 70 para acautelar ruptura significante do processo. 

 

Tabela 2 - Apresentação das contagens e respectivas categorias de interpretação do nível de 

satisfação com a supervisão (HC/UFTM, 2013). 

Score total obtido Nível de satisfação com a supervisão 

23 a 46 Muito baixo 

47 a 69 Baixo 

70 a 92 Moderado 

93 a 115 Alto 

116 a 138 Muito alto 

Fonte: Adaptado de Loureiro (2005). 

 

3.6.3 Descrição do Questionário (Motivation Questionnaire) 

Esse questionário, a saber, Motivation Questionnaire de JOHN E. JONES & 

WILLIAM PFEIFFER (1973 apud LUTHANS, 1998, P. 266-268), em versão portuguesa 

(Dias, 2001, p. 131), tem como objetivo recolher o feedback da motivação sentida pelo sujeito 

em seu ambiente de trabalho. Consiste em 20 itens com escala de quantificação de (+3) até (–

3) pontos, variando a opinião entre concordo plenamente e discordo plenamente, 

respectivamente (Dias, 2001). 

O conjunto de itens engloba os cincos grupos de necessidades da Teoria de Maslow, 

nomeadamente, as necessidades de realização (itens: 10, 11, 13 e 18), necessidades de estima 
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(itens: 6, 8, 14 e 17), necessidades de pertença (itens: 5, 7, 12 e 15), necessidades de 

segurança (itens: 2, 3, 9 e 19) e necessidades fisiológicas (itens: 1, 4, 16 e 20). 

 

3.6.4 Descrição da Escala de Avaliação do Estilo Gerencial (EAEG) 

Segundo MELO (2004) as abordagens existentes a respeito do fenômeno da 

liderança mostram a ênfase da atuação gerencial em três aspectos: tarefa, relacionamento e 

situação. A partir da análise desse autor sobre os pontos convergentes das teorias, foram 

definidos os fatores tarefa, relacionamento e situacional. 

O fator tarefa se refere à probabilidade que o líder tem de definir e estruturar seu 

papel e de seus subordinados em busca da consecução de metas. O fator relacionamento diz 

respeito à extensão na qual o líder terá relações de trabalho caracterizadas por confiança 

mútua, amizade, calor humano, respeito às ideias dos subordinados e interesse por seus 

sentimentos. O fator situação se refere à habilidade do gerente em identificar a realidade de 

seu ambiente de trabalho e adaptar seu estilo às exigências desse ambiente (MELO, 2004, P. 

51). 

Após a elaboração das definições de cada fator, foram construídos os itens 

correspondentes aos fatores, totalizando 33 itens, sendo 11 referentes à tarefa, 10 ao 

relacionamento e 12 à situação. Posteriormente a essa etapa, a escala foi submetida à 

validação semântica, com aplicação a 38 empregados de uma organização pública. Segundo 

Melo (2004), após essa validação, foram realizados ajustes nas descrições dos 

comportamentos em virtude de os respondentes terem identificado itens pouco claros. 

Em seguida, a escala foi submetida à análise de consistência dos itens, em que 

participaram 14 juízes que avaliaram as descrições dos comportamentos, indicando com que 

fator cada item melhor se relacionava. Calculou-se o índice de concordância (IC) para cada 

item, e, ao final, foram retirados cinco itens, totalizando 28 itens para a versão final de 

aplicação. 

A escala de 28 itens foi aplicada em uma amostra de 328 sujeitos integrantes de uma 

organização pública do Distrito Federal, para posterior validade fatorial. De acordo com Melo 

(2004), os respondentes foram orientados a assinalar suas respostas indicando o quanto cada 

item correspondia ao comportamento de sua chefia imediata, utilizando uma escala de cinco 
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pontos, sendo (1) para nunca age assim, (2) para raramente age assim, (3) para 

ocasionalmente age assim, (4) para frequentemente age assim, e (5) para sempre age assim. 

Os dados coletados foram inseridos no Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) para análise exploratória, que excluiu 46 questionários nos quais se identificaram pelo 

menos uma resposta em branco. Após identificar a presença de casos atípicos, foram 

eliminados mais 16 questionários. Por fim, de acordo com MELO (2004) foram aproveitados 

266 questionários para a realização da análise fatorial, onde se identificou que a linearidade 

foi satisfatória. A validade da EAEG foi verificada pelo método dos componentes principais 

para extração dos fatores e por meio do método oblíquo (oblimin) e do Alpha de Cronbach.  

A tabela 3 mostra os eigenvalues, coeficientes entre os fatores extraídos de rotação 

oblíqua, a denominação e número de itens, e o Alpha de cada fator. 

Tabela 3 - Denominação, número de itens, eigenvalues, porcentagem de variância e Alpha de 

Cronbach dos fatores relacionamento, tarefa e situacional da EAEG (HC/UFTM, 2013). 

Fator Denominação Nº de 
itens 

Eigenvalues % de 
variância 

Alpha de 
Cronbach 

1 Relacionamento 9 8,60 45,260 0,94 

2 Tarefa 6 2,62 13,800 0,72 

3 Situacional 4 1,10 5,800 0,82 

Fonte: Melo, 2004, p.56-59. 

Os resultados mostraram que as propriedades psicométricas da EAEG são boas, visto 

que os fatores relacionamento (0,94) e situacional (0,82) ficaram acima de (0,80). Entretanto, 

MELO (2004) destacou que o fator tarefa (0,72) necessita de novos itens para seu 

aprimoramento, pois os comportamentos das chefias relacionados a essa dimensão têm uma 

abrangência maior. Esse autor recomendou a aplicação de escala em organizações com 

características variadas para futura padronização, e sugeriu a realização de estudos 

qualitativos para aferir a precisão da EAEG com a comparação dos resultados com o 

comportamento atual da chefia, com o uso de entrevistas, por exemplo. 

Com essa escala validada, procedeu-se com a análise semântica na qual não foram 

identificados aspectos que dificultassem a compreensão dos itens por parte dos dez 

participantes desse pré-teste. Assim como na validação semântica dos instrumentos anteriores, 
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esse autor também monitorou o tempo médio de resposta. Assim, não foram empreendidas 

alterações na redação dos itens da EAEG, tampouco em sua escala de resposta, ficando 

formatada para aplicação definitiva, conforme validado por MELO (2004).                    

 

3.6.5 Descrição da Escala de Satisfação no Trabalho do OSI – Occupation Stress 

Esse instrumento foi desenvolvido em 1988 por ROBERTSON (et al, 1990) 

traduzido e validado para o português por SHWAN, MORAES E COOPER (1993). Como é 

referido por MARQUEZE E MORENO (2005, P. 77), essa escala utiliza vinte e dois 

diferentes aspectos psicossociais do trabalho por meio de escala de Likert de seis pontos, 

classificado em: (1) enorme insatisfação, (2) muita insatisfação, (3) alguma insatisfação, (4) 

alguma satisfação (5) muita satisfação (6) enorme satisfação. Esse instrumento é tipo 

autoaplicável, no qual o respondente autoavalia seus sentimentos em relação aos diferentes 

aspectos do trabalho, o que resultada em um escore total que varia de 22 a 132 pontos.  

 

3.7. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

De acordo com o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, a palavra “ética” (Fem. 

substantivo do adj. ético, substantivo feminino) é assim conceituada: “estudos dos juízos de 

apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e 

do mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja de modo absoluto” (FERREIRA, 

1986, P. 733). 

SCHERMERHORN, HUNT E OSBORN (1999, P. 33) vão mais além desse conceito 

de ética, definindo-a como algo moralmente certo ou errado, bom ou mau. Afirmaram eles 

que “ética não se restringe apenas aos ditames da lei, mas constitui um código de moral muito 

amplo e comum à sociedade como um todo”. Resumindo, ética é a aplicação de um padrão 

elevado de conduta honesta, ancorada na moral do indivíduo. 

BEAUCHMP E CHILDRESS (1994) idealizaram um conjunto de princípios, 

mencionados em SERRÃO E NUNES (1998, P. 14) que seriam “o pilar estrutural da ética nos 

cuidados de saúde”: Respeito pela autonomia, Beneficência, Não maleficência, Justiça e 

Vulnerabilidade. 
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O pré-projeto, foi enviado ao Comitê de Ética da UFTM e recebeu o parecer 

“favorável” conforme o anexo B, seguindo assim, os enunciados do estudo de investigação. 

Foram feitas as orientações referentes ao Consentimento Livre e Esclarecido contendo a 

natureza da investigação, a liberdade de participar ou não, o preenchimento do questionário e 

a preservação do sigilo e do anonimato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4. APLICAÇÃO E TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Esse capítulo se dedica à análise dos resultados conseguidos por meio da coleta de 

dados realizada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Após 
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a realização da coleta de dados, procedeu-se o tratamento dos dados por meio de sua análise e 

interpretação.  

A interpretação dos dados é uma das fases mais importantes da análise, pois:                

a) permite ao investigador uma representação dos dados num espaço visual reduzido;  

b) auxilia no planejamento de outras análises; 

c) facilita a comparação entre diferentes conjuntos de dados; 

d) garante a utilização direta dos dados no relatório final.  

No favorecimento da visibilidade das variáveis coletadas, elaborou-se um banco de 

dados utilizando programa Office Excel 2008 para Windows Vista da Microsoft. O banco de 

dados possibilitou a apresentação dos resultados, em tabela, seguidos de suas interpretações, 

análises e descrições. 

A análise descritiva foi realizada usando números brutos, porcentagens, médias e 

desvios padrão. A normalidade das variáveis contínuas foi submetidaao teste de Shapiro Wilk 

e, ambas, se mostraram não paramétricas. A análise inferencial das variáveis categóricas foi 

realizada com o teste de Qui-Quadrado e as variáveis contínuas foram comparadas segundo a 

categoria profissional pelo Teste de Kruskall Wallis, com pós-teste de Dunn, nos casos 

necessários.  

A existência de correlação entre as variáveis relativas à satisfação com a supervisão, 

satisfação com o trabalho, motivação para o trabalho e estilo gerencial foi verificada com o 

teste de correlação de Spearman. O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

 

 

 

 

 

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esse capítulo propicia o conhecimento dos resultados da pesquisa, sobretudo, os que 

provieram dos fatos observados durante o processo de coleta e tratamento estatístico dos 

dados.  
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Após a coleta de dados por meio do instrumento aplicado, lançaram-se os dados num 

programa Stata 12 (STATACORP, 2011)no qual se operou a análise, levando-se em conta 

procedimentos clássicos da estatística descritiva e analítica.  

Para facilitar a leitura e análise, os resultados serão apresentados em tabelas, 

devidamente numerados e por ordem sequencial, análoga à estrutura geral do questionário. As 

tabelas estão acompanhadas de descrições sucintas que realçam os aspectos mais relevantes 

sob o ponto de vista estatístico.  

Por uma questão metodológica, inicia-se por apresentar a caracterização da 

população investigada, após isso, apresenta-se a análise das variáveis independentes e 

dependentes e, por fim, os testes de hipóteses.      

 

 

4.2. ANÁLISE DESCRITIVA 

 

A análise descritiva especifica a possibilidade de representar os dados de uma 

determinada amostra, sendo um processo básico que descreve os resultados de todas as 

variáveis do estudo e, como tal, é incluído em todas as investigações. De acordo com 

RIBEIRO (2010, P. 51), “o primeiro passo da análise estatística consiste na descrição dos 

dados – média, variância, entre outros, ou seja, na caracterização dos dados da amostra”.  

Assim como RIBEIRO (2010), ANDRADE (2002, P. 81) destacou que a pesquisa 

descritiva se preocupa em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 

interpretá-los e o pesquisador não interfere neles. Assim, os fenômenos do mundo físico e 

humano são estudados, mas não são manipulados pelo pesquisador. E, segundo TRIVIÑOS 

(1987, P. 81), o estudo descritivo exige do pesquisador uma delimitação precisa de técnicas, 

métodos e teorias que orientarão a coleta e interpretação dos dados, cujo objetivo é conferir 

validade científica à pesquisa. É nesse sentido que os resultados seguintes ilustram os dados 

obtidos nessa investigação.  

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E DEMOGRÁFICA DA 

POPULAÇÃO INVESTIGADA 

 

Na análise do perfil socioeconômico e demográfico da população estudada, observa-

se que existe uma predominância do sexo feminino,a saber, 58,44% dos técnicos, 21,94% dos 
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auxiliares de enfermagem e 19,62% dos enfermeiros são mulheres, como se pode observar na 

tabela 4 apresentada abaixo. 

Ao analisar a procedência da população estudada, nota-se que a maioria da 

população estudada é do estado de Minas Gerais. Evidencia-se que 57,72% dos 

técnicos,23,46% dos auxiliares de enfermagem e 18,83% dos enfermeiros têm suas raízes no 

estado de Minas Gerais.  

Em relação ao estado civil, a maioria dos solteiros está entre a população de técnicos 

de enfermagem com 59,36%, seguidos pelos enfermeiros com 24,06% e, depois deles, os 

auxiliares de enfermagem com 16,58%. 

Sobre os turnos de trabalho observa-se que a maioria dos técnicos, em números, 

61,11%, trabalha no período diurno, seguidos pelos enfermeiros com 21,35% e pelos 

auxiliares com 17,54%.  

Em relação ao salário mensal 57,33% dos técnicos, 23,31% dos auxiliares e19,36% 

dos enfermeiros, ganham pouco mais que um salário mínimo por mês. Vale lembrar que o 

sálario mínimo no Brasil é de R$ 788.00 (setecentos e oitenta e oito reais), de acordo com o 

Decreto lei 8.381, de 29 de dezembro de 2014. 

Quanto ao tipo de residência verifica-se que a moradia em casa própria é maior entre 

os técnicos de enfermagem sendo 56,55%, entre os auxiliares de enfermagem 26,20% e entre 

os enfermeiros somam-se 17,25%. 

Os técnicos de enfermagem são os que apresentam maior número de dependentes 

somando 168,17%. Já os auxiliares de enfermagem apresentam 80,11% e os enfermeiros 

51,71% de dependentes.  

Em relação aos convênios de saúdedestaca-se que 79,56% dos técnicos de 

enfermagem utilizam o Sistema Únicos de Saúde (SUS), já os enfermeiros utilizam o SUS em 

11,68% e os auxiliares 8,76%.  

 
Tabela 4 - Resumo descritivo da caracterização das variáveis relacionadas com o contexto 

socioeconômico e demográfico dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de um 

Hospital Universitário Público Federal (HC/UFTM, 2013). 

Categoria 
Variáveis Enfermeiros Técnicos de 

enfermagem 
Auxiliares de 
enfermagem 

Total P 

 N % N % N % N %  
Sexo         0,0680 
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Feminino 
Masculino 

93 
10 

19,62 
14,29 

277 
36 

58,44 
51,43 

104 
24 

21,94 
32,29 

474 
70 

100,0 
100,0 

Procedência 
Minas Gerais 
São Paulo 

 
89 
14 

 
18,82 
22,22 

 
273 
33 

 
57,72 
52,38 

 
111 
16 

 
23,46 
25,40 

 
473 
63 

 
100,0 
100,0 

0,7050 

Estado Civil 
Solteiro 
Casado 
Divorciado 
Viúvo 

 
45 
45 
10 
3 

 
24,06 
16,67 
13,16 
33,33 

 
111 
155 
43 
3 

 
59,36 
57,40 
56,58 
33,33 

 
31 
70 
23 
3 

 
16,58 
25,93 
30,26 
33,34 

 
187 
270 
76 
9 

 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

0,0430 

Turno de 
trabalho 
Diurno 
Noturno 

 
 
73 
30 

 
 
21,35 
15,18 

 
 
209 
98 

 
 
61,11 
50,26 

 
 
60 
67 

 
 
17,54 
34,36 

 
 
342 
195 

 
 
100,0 
100,0 

0,0001 

Ganho mensal > 
1 S.M. 

103 19,36 305 57,33 124 23,31 532 100,0 0,1320 

Residência 
Alugada 
Financiada 
Própria 
Outros 

 
15 
28 
54 
6 

 
18,29 
22,95 
17,25 
26,09 

 
48 
73 
177 
12 

 
58,54 
59,84 
56,55 
52,17 

 
19 
21 
82 
5 

 
23,17 
17,21 
26,20 
21,74 

 
82 
122 
313 
23 

 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

0,4850 

Dependentes 
Filhos 
Pais 
Outros 

 
34 
12 
13 

 
12,36 
19,35 
20,00 

 
167 
36 
30 

 
60,73 
61,29 
46,15 

 
74 
12 
22 

 
26,91 
19,35 
33,85 

 
275 
62 
65 

 
100,0 
100,0 
100,0 

0,0001 

Convênio de 
saúde 
Sistema Único 
de Saúde 
Cooperativa 
Médica Privada 

 
 
16 
 
87 

 
 
11,68 
 
21,91 

 
 
109 
 
199 

 
 
79,56 
 
50,13 

 
 
12 
 
111 

 
 
8,76 
 
27,96 

 
 
137 
 
397 

 
 
100,0 
 
100,0 

0,0001 

Legenda:N= Número/ % = porcentagem/ P = perdas 
 

No que se refere à variável tempo de exercício profissional a média de anos 

trabalhados é de 20,04 anos de trabalho para os auxiliares de enfermagem, 10,87 anos para os 

técnicos de enfermagem e 9,91 anos para a classe profissional de enfermeiros, de acordo com 

os dados relacionados na tabela 5.   

Identifica-se que o tempo de exercício profissional dos auxiliares de enfermagem se 

sobrepõe ao dos demais profissionais da categoria da enfermagem. Notifique-se que o menor 

tempo de exercício profissional é de 3 (três) meses e o maior é de 36 anos.  
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Ao utilizar o Teste de Kruskall Wallis com Pós-teste de Dunn, não paramétrico, 

constata-se que o tempo de exercício profissional é semelhante entre enfermeiros e técnicos 

(p=0,0001). Contudo, comparando enfermeiros com auxiliares de enfermagem constata-se 

que o tempo é significativamente superior (p=0,1835). Além disso, comparando o tempo de 

trabalho entre técnicos e auxiliares de enfermagem apresenta a mesma constatação, o tempo 

de trabalho dos auxiliares é superior ao dos técnicos (p=0,1835), conforme se observa na 

tabela 5.    

 

Tabela 5 - Resumo descritivo do tempo de exercício segundo a categoria profissional 

(HC/UFTM, 2013). 

Categoria Média Desvio Padrão (DP) p-valor 

Auxiliaresc 20,04 8,23 0,1835 

Técnicosb 10,87 8,24 0,0001 

Enfermeirosa 9,91 7,56 0,0001 

Todas 12,83 9,03 0,1837 
axb (p=0,0001); axc (p=0,1835) e bxc (p=0,1835) 
 

A média de idade entre as diferentes categorias profissionais da enfermagem são 

muito próximas, ou seja, a média de idade dos auxiliares é de 46,21 anos de vida, enquanto 

que,a dos técnicos é de 38,19 e dos enfermeiros 34,71. Utilizando o Teste de Kruskall Wallis 

com pós-teste de Dunn, não paramétrico, constata-se que a média de idade entre técnicos e 

auxiliares é semelhante (p=0,0001),porém, entre auxiliares e enfermeiros é significativamente 

diferente (p=0,0007) e comparando-se os enfermeiros com os técnicos observa-se que 

também há diferença (p=0,0007) conforme a tabela 6. 

 

 

Tabela 6 - Resumo descritivo da comparação da média de idade entre enfermeiros, técnicos e 

auxiliares (HC/UFTM, Uberaba-MG, 2013). 

Categoria Média Idade Desvio Padrão (DP) P 

Auxiliaresc 46,21 8,55 0,0001 

Técnicosb 38,19 10,02 0,0001 

Enfermeirosa 34,71 8,66 0,0007 

Total 39,30 10,23 0,0009 
axb (p=0,0007); axc  (p=0,0007) e bxc (p=0,0001) 
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4.4.  OPINIÃO DOS TÉCNICOS E DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM ACERCA 

DO NÍVEL DE SATIAFAÇÃO COM A SUPERVISÃO 

 

Nesse momento da pesquisa, calculou-se a porcentagem das variáveis referentes ao 

nível de satisfação com a supervisão, os dados constam na tabela 7. Assim, obtiveram-se os 

seguintes resultados: 25% consideraram muito baixo, 67,9% consideram baixo, 63,8% 

consideram moderado, 67,7% consideram alto e 52,5% consideram muito alto. E na análise 

da satisfação com a supervisão dos auxiliares de enfermagem o resultado encontrado foi que 

75,% destes profissionais apresentaram nível de satisfação muito baixa, 32,1% consideram 

baixa,36,2%, consideram moderado, 32,3% consideram alta, 47,5% consideram muito alta 

conforme o que se observa na tabela 7.  

 

Tabela 7 - Resumo descritivo do nível de satisfação dos técnicos e auxiliares de enfermagem 

com a supervisão(HC/UFTM, 2013). 

Variáveis Técnico de Enfermagem Auxiliares de Enfermagem Total 

 N˚ % N˚ % N˚ % 

Muito baixo 2 25 6 75,0 8 100 

Baixo 19 67,9 9 32,1 28 100 

Moderado 37 63,8 21 36,2 58 100 

Alto 109 67,7 52 32,3 161 100 

Muito alto 42 52,5 38 47,5 80 100 

Total 209 62,4 126 37,6 335 100 

4.5.  OPINIÃO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM ACERCA DE 

SUA MOTIVAÇÃO 

 

Na análise da motivação para o trabalho dos técnicos e auxiliares de enfermagem foi 

feita a somatória dos itens, posteriormente, extraiu-se a média e o desvio padrão conforme a 

tabela 8.   
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Tabela 8 - Resumo descritivo da motivação para o trabalho dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem(HC/UFTM, 2013). 

Categoria                               Média                Desvio Padrão (DP)            P 

Técnicos de Enfermagem 33,61 11,87 0,61 

Auxiliares de Enfermagem 32,89 13,13  

Total 66,5 25,00  

Teste de Kruskall Wallis sem pós-teste.  
 

Evidencia-se que não existe uma diferença significativa entre os score de motivação 

para o trabalho entre os técnicos e auxiliares de enfermagem (p=0,61). Percebe-se uma 

motivação baixa para com o trabalho, sendo a média de 33,61 para os técnicos de enfermagem 

e 32,89 para os auxiliares de enfermagem.   

Mediante a esse resultado, optou-se também pela pirâmide de hierarquia das 

necessidades de Maslow para determinar em que dimensão de motivação eles se encontram. 

Discutido no capítulo dois, de acordo com CORADI (1985), na pirâmide de Maslow, 

as necessidades fisiológicas, como a alimentação e a reprodução sexual ficariam na base da 

pirâmide. São as primeiras e as mais fortes. Em um ordenamento piramidal, seguem-se as 

necessidades de segurança, que compreendem a busca de estabilidade e proteção. Em 

seguida,estaria a expressão do desejo de pertencer a uma comunidade e ser amado pelos 

outros, e, no quarto nível a necessidade de estima, seja por terceiros ou pela autoestima. 

Finalmente, no quinto e último nível, situa-se a necessidade de autorrealização. Mediante a 

esse fato, elaborou-se a seguinte tabela com as respostas dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem. 

Na análise conceitual das respostas dos técnicos de enfermagem ao questionário 

MotivationQuestionnaire são valorizadas pelos técnicos de enfermagem as dimensões de 

necessidades de pertença (-7,62), necessidades de relacionamento (-7,62) e de necessidades 

fisiológicas (-9,00). Para os auxiliares de enfermagem são valorizadas as dimensões de 

pertença (-7,78) e fisiológicas (-8,87), conforme as tabelas 9 e 10. 

 

Tabela 9 - Resumo descritivo da média e desvio padrão dos itens do questionário de 

motivação conforme as necessidades dos técnicos de enfermagem, de Maslow (HC/UFTM, 

2013). 

Necessidades Realização                                                                                Total 
NM    D  N         M         D 
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10 - Praticamente todas as atividades e serviços 
poderiam ser feitos de forma mais estimulante e 
competitiva 

 

197 

 

-1,20 

 

1,81 

   

11 - A maior parte dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem quer dar o melhor em tudo aquilo 
que faz. 

 

204 

 

-1,37 

 

1,69 

   

13 - O orgulho pelo desempenho pessoal. 202 -1,72 1,39    

18 - Os técnicos e auxiliares de enfermagem 
geralmente gostam de programar as suas 
próprias atividades e de tomar as decisões, 
associadas a essas atividades com o mínimo de 
intervenção dos seus chefes. 

 

 

196 

 

 

-0,36 
 

1,86 

 

 

 

203 

 

 

 

-7,62 

 

 

 

3,18 

Necessidade de Estima 
6 – Reconhecimento individual de performance 
acima da média tem muito significado para os 
técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 
198 -1,87 1,22 

   

8 – Os técnicos e auxiliares de enfermagem 
pretendem sentir que as suas capacidades e 
técnicas estão a ser aplicadas e respeitadas no 
seu desempenho. 

 
 

198 -2,11 1,07 

   

14 – Os técnicos e auxiliares de enfermagem 
gostam de poder pensar que são os melhores na 
sua área de atividade. 

 
199 -0,50 1,93 

   

17 – A visibilidade dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem por parte dos superiores 
hierárquicos é importante. 

 
 

199 
 

-1,90 
 

1,09 

 
 
 
204 

 
 
 
-6,21 

 
 
 
3,35 

Necessidade de Pertença 
5 – Os enfermeiros/chefes deveriam trabalhar 
muito no sentido de criar uma boa e amigável 
atmosfera de trabalho e de relacionamento entre 
os técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 
 

201 
 

-2,28 
 

0,98 

   

7 – Os enfermeiros chefes que são indiferentes, 
magoam frequentemente os sentimentos dos 
técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 
203 -1,55 1,22 

   

12 – A direção da instituição podia mostrar mais 
interesse pelos técnicos e auxiliares de 
enfermagem se organizassem ou fizessem 
patrocínio de ações sociais e recreativas 
extralaborais. 

 
199  

-1,97 
 

1,22 

   

15 – A qualidade dos relacionamentos informais 
entre técnicos e auxiliares de enfermagem é 
muito importante. 

 
 

201 
 
 

-1,91 

 
 

1,21 

 
 
 
 
203 

 
 
 
 
-7,62 

 
 
 
 
3,18 

Necessidade de Segurança 
2 – A existência de protocolos de atuação ajuda  -2,11 1,19    
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aos profissionais de saúde (técnicos e auxiliares 
de enfermagem). 

203 

3 – Os técnicos e auxiliares de enfermagem 
deveriam ser informados de que as suas 
atividades dependem da forma de trabalho e da 
eficiência da sua instituição 

 
 

201 
 

-2,13 
 

0,99 

   

9 – Os benefícios e prêmios, como sentimento 
de pertença, dados pela instituição à antiguidade 
dos técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 
184 -0,77 1,60 

   

19 – A segurança de pertencer ao quadro da 
função pública é importante para os técnicos e 
auxiliares de enfermagem. 

 
 

201 -1,69 1,46 

 
 
 
 
205 

 
 
 
 
-6,52 

 
 
 
 
2,77 

Necessidades Fisiológicas 
1 – Dever-se-iam atribuir aumentos salariais 
específicos aos profissionais de saúde (técnicos e 
auxiliares de enfermagem). 

 
199 -245 1,19 

   

4 – Os enfermeiros chefes deveriam dar mais 
atenção às necessidades físicas de trabalho dos 
técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 
202 -2,23 0,82 

   

16 – Se houvesse incentivos financeiros, o 
desempenho dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem. 

 
203 -1,86 1,47 

   

20 – Ter bom equipamento e material de 
qualidade para trabalhar é importante para os 
técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 
 

204 -2,57 0,90 

 
 
 
 
204 

 
 
 
 
-9,00 

 
 
 
 
2,80 

 

 

 

 

 

Tabela 10 - Resumo descritivo da média e desvio padrão dos itens do questionário de 

motivação conforme as necessidades de Marloy dos auxiliares de enfermagem(HC/UFTM, 

2013). 
 

Necessidades Realização                                                                                 Total 

                                                                                   N        M         D         N        M             D 

10 - Praticamente todas as atividades e serviços 
poderiam ser feitos de forma mais estimulante e 
competitiva. 
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123 -1,22 1,72 

11 - A maior parte dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem quer dar o melhor em tudo aquilo 
que faz. 

 

 

123 

 

 

-1,26 

 

 

1,66 

   

13 - O orgulho pelo desempenho pessoal. 121 -1,60 1,58    

18 - Os técnicos e auxiliares de enfermagem 
geralmente gostam de programar suas próprias 
atividades e de tomar as decisões associadas a 
essas atividades com o mínimo de intervenção 
de seus chefes. 

 

 

 

119 

 

-0,08 

 

2,11 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

-4,06 

 

 

 

 

4,09 

Necessidade de Estima 

6 – Reconhecimento individual de desempenho 
acima da média tem muito significado para os 
técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 
 

123 -1,76 1,41 

   

8 – Os técnicos e auxiliares de enfermagem 
pretendem sentir que suas capacidades e técnicas 
estão a ser aplicadas e respeitadas em seu 
desempenho. 

 
 

121 
 

-2,02 
 

1,20 

   

14 – Os técnicos e auxiliares de enfermagem 
gostam de poder pensar que são os melhores em 
sua área de atividade. 

 
 

122 -0,79 1,86 

   

17 – A visibilidade dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem por parte dos superiores 
hierárquicos é importante. 

 
 
 

121 -1,79 1,42 

 

 

 

128 

 

 

 

-6,03 

 

 

 

3,53 

Necessidade de Pertence  

5 – Os enfermeiros/chefes deveriam trabalhar 
muito no sentido de criar uma boa e amigável 
atmosfera de trabalho e de relacionamento entre 
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os técnicos e auxiliares de enfermagem.  
122 

-2,38 0,96 

7 – Os enfermeiros chefes que são indiferentes 
magoam frequentemente os sentimentos dos 
técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 
 

123 -1,47 1,74 

   

12 – A direção da instituição podia mostrar mais 
interesse pelos técnicos e auxiliares de 
enfermagem se organizar ou fazer patrocínio de 
ações sociais e recreativas extralaborais. 

 

 
123 

 

-2,16 

 

1,16 

   

15 – A qualidade dos relacionamentos informais 
entre técnicos e auxiliares de enfermagem é 
muito importante. 

 
 
 
 

124 
-1,90 1,36 

 

 

 

125 

 

 

 

-7,78 

 

 

 

3,24 

Necessidade de Segurança 

2 – A existência de protocolos de atuação 
ajudam os profissionais de saúde (técnicos e 
auxiliares de enfermagem). 

 
 

119 
 

-2,13 
 

1,10 

   

3 – Os técnicos e auxiliares de enfermagem 
deveriam ser informados de que suas atividades 
dependem da forma de trabalho e da eficiência 
de sua instituição. 

 

 
 

120 

 

 
 

-2,27 

 

 
 

0.95 

   

9 – Os benefícios e prêmios, tais como 
sentimento de pertença, dados pela instituição à 
antiguidade dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem. 

 
 

113  
-0,72 

 
1,67 

   

19 – A segurança de pertencer ao quadro da 
função pública é importante para os técnicos e 
auxiliares de enfermagem. 

 
 

123  
 

-1,96 

 
 

1,36 

 

 

 

125 

 

 

 

-6,78 

 

 

 

3,08 

Necessidades Fisiológicas 

1 – Dever-se-ia atribuir aumentos salariais 
específicos aos profissionais de saúde (técnicos e 
auxiliares de enfermagem). 

 
 

119 
 

-2,26 
 

1,38 
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4 – Os enfermeiros chefes deveriam dar mais 
atenção às necessidades físicas de trabalho dos 
técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 
 

118 
 

-2,29 
 

0,74 

   

16 – Se houvesse incentivos financeiroso 
desempenho dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem seria melhor. 

 
 

120 
 

-2,03 
 

1,46 

   

20 – Ter bom equipamento e material de 
qualidade para trabalhar é importante para os 
técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 
 

 
 

123 
 

-2,66 
 

0,91 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

-8,87 

 

 

 

 

2,83 

 

 

 

4.6. ANÁLISE DO ESTILO GERENCIAL DO ENFERMEIRO ENVOLVENDO OS 

FATORES: RELACIONAMENTO, TAREFA E SITUCIONAL 

 

Para análise dos dados foi realizado um agrupamento desses itens e observou-se a 

média e o desvio padrão para cada fator. Vale lembrar que a escala varia de 1 a 5, em que 1 

correspondia à total discordância do respondente em relação à dimensão, e 5, à total 

concordância. Valores entre 2,5 a 3,5 tendem, então, a indicar indiferença (nem concordância 

e nem discordância), embora não seja um parâmetro fidedigno ou demonstrável, por meio da 

validação de modelos empíricos, a fim de se tomar uma posição teórica.     

A tabela 11 foi construída por meio da somatória dos itens e extraída a média e o 

desvio padrão. Observa-se, com base na análise dos resultados, que na percepção dos 

enfermeiros os três estilos gerenciais estão presentes, pois a média dos resultados estão acima 

do ponto médio da escala, embora os dados apontam maior predominância no ‘Fator 

Relacionamento’. O ‘Fator Tarefa’ apresentou desvio padrão igual ao ‘Fator Relacionamento’ 

e o ‘Fator situacional’ a média foi de 4,09 que também está acima da média da escala. Isso 

demonstra um equilíbrio em relação aos fatores: relacionamento, tarefa e situação. Os 

enfermeiros atuam de uma forma homogênea e com coerência entre as chefias diante da 

liderança desenvolvida por esses enfermeiros.   



 

101 
 

Na análise dos dados referentes à visão dos técnicos em relação ao estilo de liderança 

do enfermeiro observa-se que 3,61 percebe a liderança dos enfermeiros como ‘Fator 

Relacionamento’ com desvio padrão de 1,05. Porém, apresenta-se com maior ênfase ao ‘Fator 

Tarefa’ com média de 3,96 acima da média da escala e desvio padrão de 0,86 em relação ao 

‘Fator Situacional’ média é de 3,82 e desvio padrão de 0,86. Isso demonstra que, para os 

técnicos de enfermagem, o estilo de liderança do enfermeiro está mais centrado no ‘Fator 

tarefa’. 

E, na análise dos dados referente à visão dos auxiliares de enfermagem em relação ao 

estilo de liderança do enfermeiro, têm-se os seguintes dados: para o ‘Fator Relacionamento’ 

tem-se uma média de 3,64 e desvio padrão de 1,10, já para o ‘Fator Tarefa’ observa-se uma 

média de 3,83 e desvio padrão de 0,95. Para o ‘Fator Situacional’ uma média de 4,00 e desvio 

padrão de 1,12. Isso demonstra que para os auxiliares de enfermagem a liderança do 

enfermeiro está mais centrada no ‘Fator Situacional’. 

 

Para os sujeitos da pesquisa enfermeiros, tem-se a seguinte descrição:  

 

• Fator Relacionamento – A média foi de 4,38, que dispõe entre os pontos 

‘frequentemente agem assim’ e ‘sempre agem assim’, significando que os 

enfermeiros respeitam seus colaboradores, demonstram respeito pelas ideias dos 

mesmos, são acessíveis e se interessam pelos sentimentos de seus subordinados. O 

desvio padrão de 0,57 demonstra que houve homogeneidade nas respostas dadas 

pelos sujeitos da pesquisa aos itens que compõem esse Fator; 

• Fator Tarefa – Nesse Fator a média foi de 4,09, também se dispõe entre os 

pontos ‘frequentemente agem assim’ e ‘sempre agem assim’. Isso significa que, 

na percepção dos enfermeiros, eles estão mais preocupados com o cumprimento 

de tarefas, com os prazos estabelecidos, com as normas e com a hierarquia, 

porém, em escala um pouco abaixo do Fator Relacionamento. O desvio padrão de 

0,56 demonstra alta concordância nas respostas dos participantes da pesquisa 

quanto aos itens que contém esse Fator. 

• Fator Situação – De acordo com os demais Fatores, esse também se dispõe entre 

os pontos ‘frequentemente agem assim’ e ‘sempre agem assim’, entretanto, bem 

mais próximo ao segundo ponto. A média foi de 4,03, significando que os 

enfermeiros apresentam comportamento gerencial satisfatório no que diz respeito 
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à liberdade de trabalho de seus colaboradores. O desvio padrão foi de 0,74, 

indicando que houve homogeneidade nas respostas dadas pelos sujeitos da 

pesquisa aos itens que compõem esse Fator.      

 

Para os sujeitos da pesquisa técnicos de enfermagem, tem-se a seguinte descrição:  

 

• Fator Relacionamento – A média foi de 3,61, que situam entre os pontos 

‘frequentemente agem assim’ e ‘sempre agem assim’, significando que os 

técnicos de enfermagem são respeitados pelos seus líderes, e os mesmos 

demonstram respeito pelas suas ideias, é acessível e interessam-se pelos 

sentimentos de seus subordinados. O desvio padrão de 1,05 demonstra que houve 

homogeneidade nas respostas dadas pelos respondentes da pesquisa a respeito dos 

itens que compõem esse Fator. 

• Fator Tarefa – Nesse Fator a média foi de 3,96, também se situa entre os pontos 

‘frequentemente agem assim’ e ‘sempre agem assim’. Isso significa que, na 

percepção dos técnicos de enfermagem os enfermeiros estão mais preocupados 

com o cumprimento de tarefas, com os prazos estabelecidos, com as normas e 

com a hierarquia, porém, em escala um pouco mais alta que o Fator 

Relacionamento. O desvio padrão de 0,86 demonstra a alta concordância nas 

respostas dos participantes da pesquisa quanto aos itens que contém esse Fator. 

• Fator Situação – De acordo com os demais Fatores, esse também se situa entre 

os pontos ‘frequentemente agem assim’ e ‘sempre agem assim’, entretanto, bem 

mais próximo do primeiro ponto. A média foi de 3,82, significando que para os 

técnicos de enfermagem, os enfermeiros apresentam comportamento gerencial 

satisfatório no que diz respeito à liberdade de trabalho de seus colaboradores. O 

desvio padrão foi de 0,96, indicando que houve homogeneidade nas respostas 

dadas pelos sujeitos da pesquisa aos itens que compõem esse Fator.      

 

Para os sujeitos da pesquisa auxiliares de enfermagem, tem-se a seguinte descrição:  

 

• Fator Relacionamento – A média foi de 3,64, que se dispõe entre os pontos 

‘frequentemente agem assim’ e ‘sempre agem assim’, significando que os 

auxiliares são respeitados pelos enfermeiros e demonstram respeito por suas 
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ideias, são acessíveis e se interessam pelos sentimentos de seus subordinados. O 

desvio padrão de 1,10 demonstra que houve homogeneidade nas respostas dadas 

pelos sujeitos da pesquisa aos itens que compõem este Fator. 

• Fator Tarefa – Neste Fator a média foi de 3,83, também se dispõe entre os 

pontos ‘frequentemente agem assim’ e ‘sempre agem assim’. Isso significa que, 

na percepção dos auxiliares de enfermagem os enfermeiros estão mais 

preocupados com o cumprimento de tarefas, com os prazos estabelecidos, com as 

normas e com a hierarquia, porém, em escala um pouco mais alta do Fator 

Relacionamento. O desvio padrão de 0,95 demonstra a alta concordância nas 

respostas dos participantes da pesquisa quanto aos itens que contém esse Fator. 

• Fator Situação – De acordo com os demais Fatores, esse também se dispõe entre 

os pontos ‘frequentemente agem assim’ e ‘sempre agem assim’, entretanto, bem 

mais próximo ao segundo ponto. A média foi de 3,93, significando que para os 

auxiliares de enfermagem os enfermeiros apresentam comportamento gerencial 

satisfatório no que diz respeito à liberdade de trabalho de seus colaboradores. O 

desvio padrão foi de 1,14, indicando que houve homogeneidade nas respostas 

dadas pelos sujeitos da pesquisa aos itens que compõem esse Fator.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 - Resumo descritivo da média e desvio padrão dos enfermeiros, dos técnicos e 

auxiliares de enfermagem com relação ao fator relacionamento (HC/UFTM, 2013). 

Categoria profissional N˚ Média Desvio Padrão (DP) 

Enfermeiros 101 4,38 0,57 
Técnicos de Enfermagem 198 3,61 1,05 
Auxiliares de Enfermagem 124 3,64 1,10 
Total 423 3,80 1,03 
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Tabela 12 - Resumo descritivo da média e desvio padrão dos enfermeiros, dos técnicos e 

auxiliares de enfermagem com relação ao fator tarefa(HC/UFTM, 2013). 

Categoria profissional N˚ Média Desvio Padrão (DP) 

Enfermeiros 101 4,09 0,56 
Técnicos de Enfermagem 193 3,96 0,86 
Auxiliares de Enfermagem 123 3,83 0,95 
Total 417 3,95 0,83 
 

 

Tabela 13 - Resumo descritivo da média e desvio padrão dos enfermeiros, dos técnicos e 

auxiliares de enfermagem com relação ao fator situacional(HC/UFTM, 2013). 

Categoria profissional N˚ Média Desvio Padrão (DP) 

Enfermeiros 101 4,03 0,74 
Técnicos de Enfermagem 193 3,82 0,96 
Auxiliares de Enfermagem 120 3,93 1,14 
Total 414 3,91 0,97 
 

 

4.7. OPINIÃO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM SOBRE A 

SATISFAÇÃO COM O TRABALHO 

 

A tabela 14 foi construída por meio da somatória dos itens relacionados à satisfação 

no trabalho (enorme satisfação, muita satisfação, alguma satisfação, enorme insatisfação, 

muita insatisfação e alguma insatisfação) e extraída a média relacionada à satisfação no 

trabalho abaixo de 70 ou acima de 70. 

Observa-se, com base na análise dos resultados, que a maioria dos técnicos de 

enfermagem, em números 61,4, está satisfeita. Já entre os auxiliares de enfermagem a 

maioria, em números 64,6, está insatisfeita, conforme tabela 14.       

 

Tabela 14 - Resumo descritivo do nível de satisfação da população estudada com o trabalho 

(HC/UFTM, 2013). 

 
Categoria profissional Abaixo de 70 70 ou mais Total 
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 N˚ % N˚ % N˚ % 
Técnicos de Enfermagem 8 38,6 129 61,4 210 100 
Auxiliares de Enfermagem 82 64,6 45 35,4 127 100 
 
 
 
4.8. ANÁLISE DESCRITIVA DA CORRELAÇÃO COM A SATISFAÇÃO COM A 

SUPERVISÃO, O TRABALHO, O ESTILO GERENCIAL DO ENFERMEIRO E 

DA MOTIVAÇÃO 

 

Ao analisar as correlações, comparações entre satisfação com a supervisão, 

satisfação com o trabalho e motivação para o trabalho e estilo gerencial, destaca-se grande 

significância estatística entre todas essas comparações. Acorreção de relacionamento com a 

supervisão se mostrou forte com (r=0,53) e (p > 0,001), indicando que quando maior for o 

estilo gerencial relacionamento maior a satisfação com a supervisão.   

Entretanto, somente os coeficientes das comparações de satisfação com a supervisão 

versus satisfação com o trabalho, satisfação com a supervisão versus motivação para o 

trabalho e satisfação com o trabalho versus motivação para o trabalho, foram maiores que 

0,53. 

Na análise da correlação entre o estilo gerencial tarefa existe uma correlação 

moderada entre o estilo gerencial tarefa com a satisfação com a supervisão e com o 

trabalhocomo é demonstrado (r=0,41), porém não existe correlação entre o estilo gerencial 

tarefa e a motivação.  

A análise da correlação entre estilo gerencial situação com a supervisão é fraca 

(r=0,06), já com relação a motivação esta se mostra também fraca, mas elas se correlacionam.  

 

Tabela 15- Resumo descritivo da correlação com a satisfação com a supervisão, com o 

trabalho e motivação e com o estilo gerencial(HC/UFTM, 2013). 

 Satisfação com a 

supervisão 

Satisfação com o 

trabalho 

Motivação 

 N˚ R P N˚ R P N˚ R P 

Relacionamento 320 0,53 0,00 321 0,07 0,18 318 0,06 0,28 

Tarefa 314 0,41 0,00 315 0,16 0,00 312 0,10 0,06 

Situacional 311 0,51 0,00 312 0,08 0,12 309 0,06 0,25 
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CAPÍTULO 5 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Esse capítulo apresenta as discussões dos resultados obtidos bem como as 

conclusõesa que se chegou após todo o procedimento de investigação. A discussão foi 

elaborada tomando como base todas as informações obtidas por meio da coleta de dados 
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aplicada junto à equipe de enfermagem do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro, no Brasil.  

 

 

5.1 QUANTO À CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E DEMOGRÁFICA DA 

AMOSTRA 

 

Em relação ao contexto socioeconômico e demográfico, apopulação dessa 

investigação é constituída por 103 enfermeiros, 367 técnicos de enfermagem e 157 auxiliares 

de enfermagemsendo em sua maioria do sexo feminino. Esse padrão reflete a realidade da 

profissão de enfermagem, com evidente predomínio do gênero feminino. Considera-se uma 

predisposição histórica, como se pode observar nos estudos desenvolvidos por Costa, Borges 

e Donoso (2013), para identificar o perfil dos alunos de curso técnicos de enfermagem de uma 

escola particular em Minas Gerais. Obtiveram como resultado 86,7% do sexo feminino. 

CAVALCANTE, AMORIM E SANTOS (2014) também realizaram um estudo 

abordando o tema perfil da equipe de enfermagem no serviço de urgência e emergência em 

um hospital público de Teresina (PI). Os resultados revelaram que de uma amostra de 49 

sujeitos, 95,1% (n=39) eram do sexo feminino. SPLENDOR E ROMAN (2003, P. 33) 

afirmaram que a enfermagem tem se caracterizado como uma profissão feminina tendo em 

vista o número expressivo de mulheres que integram a profissão.  

Essa assertiva pode ser constatada a partir da informação de que no Brasil, segundo 

FONSECA (1996), a enfermagem alcança um contingente de força de trabalho composto por 

mais de 90% mulheres. Constitui-se o que a autora denomina como um verdadeiro ‘gueto’ 

populacional feminino.Quando se buscam outros estudos, como por exemplo, os 

internacionais, esse achado se não difere muito dos resultados encontrados na presente 

amostra,    isto é, a predominância do sexo feminino na profissão de enfermagem.   

Essa é uma  realidade que se iniciou com Florence, que foi a responsável por difundir 

a ideia de predisposição feminina ao cuidado e atenção à saúde, por acreditar que a 

enfermagem era um dom, uma arte e vocação feminina. Essa investigação corrobora várias 

outras, inclusive citadas anteriormente.  

Como sepode observar, nas investigações de SAFFIOTI (1997), LOUGHREY 

(2008), THOMAS (1998), FLETCHER (2007), ROSSETTI E GAIDZINSKI (2011), 

RIBEIRO, RAMOS E MANDÚ (2014), MALAGUTTI & MIRANDA, (2011), esses autores 
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afirmam que a profissão de enfermagem apresenta um perfil predominantemente, feminino e 

numericamente representativo no contexto hospitalar. Além disso, afirmam que a mulher, na 

faixa etária de jovem e adulta, é a representante mais expressiva dentre os trabalhadores de 

enfermagem. Essa realidade se caracteriza por fatores com mais aproximação sócio-histórica 

no exercício das atividades que envolvem o ato de cuidar. 

 A média de idade da população investigada se encontra entre os 21 e os 46 anos e o 

desvio padrão de 10,23, sendo a idade mínima de 22 anos e a idade máxima de 57 anos. Esse 

grupo se insere num nível etário médio, mas com uma grande amplitude de variação de 

idades. Esse fato pode ser considerar positivo, uma vez que, diferentes níveis de experiência 

profissional, de conhecimentos, de maturidade e, possivelmente, de motivação poderão 

contribuir para o equilíbrio funcional das equipes. 

A maioria da população em investigação, com relação à procedência, tem origem no 

Estado de Minas Gerais, isso é 57,72% dos técnicos de enfermagem, 18,83% dos enfermeiros 

e 23,46% dos auxiliares. Esse fato ocorre porque sesses números se referem a indivíduos que 

se migram no próprio estado. Em geral são provenientes de regiões menores,sem condições 

de ofertar melhores condições de vida e buscamnovos horizontes que possibilitemo 

desenvolvimento de seu potencial como seres humanos e bons profissionais. 

Acidade de Uberaba, em Minas Gerais, constitui-se um polo educacional, onde as 

pessoas migram em busca de melhores condições de estudos para se qualificar, para enfrentar 

a demanda do mercado de trabalho por profissionais altamente qualificados. Esse êxodo 

facilita a fixação desses indivíduos na cidade após sua formação,grande parte se migra 

novamente para outras regiões do Brasil, em busca de trabalho, outra parte, passa a fixar 

residência na cidade,constituindo nela uma família.  

Essa realidade de migração acontece principalmente nos países em desenvolvimento 

onde a taxa de desemprego é alta e os salários são muito baixos. É o caso das Filipinas que 

prepara o aluno para o mercado externo. Conforme AIKEN, BUCHAN, 

SOCHALSKI, NICHOLSE POWELL (2004), na última década, o número de enfermeiros 

recém-formados a migrar para o exterior aumentou em resposta à alta procura nos EUA, 

Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Outros destinos incluem os Países 

Baixos, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e países asiáticos como Japão, 

Singapura, Coréia e Taiwan.  

Estima-se que 80% dos empregados enfermeiros (mais de 150.000) estão trabalhando 

internacionalmente. Dos 100.000 enfermeiros treinados que trabalharam no exterior em 2000, 
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32,6% eram filipinos nos EUA (CORCEGA, LORENZO, YABES, DE LA MERCED e 

VALES, 2002).   

Na análise do estado civil se percebe que grande maioria é casada, principalmente, 

entre os técnicos de enfermagem que contabilizaram 57,40%, seguidos pelos auxiliares de 

enfermagem com 25,93% e, por fim os enfermeiros 16,67%. Em relação aos solteiros também 

prevalecem os técnicos com 59,36%, os enfermeiros com 24,06% e os auxiliares 16,58%. A 

maioria dos divorciados écomposta por técnicos, em seguida os auxiliares e, por fim, os 

enfermeiros. Em relação aos viúvos não existe diferença significativa, pois cada categoria 

profissional tinha três viúvos.  

Esses dados são importantes por que interferem tanto na influência da motivação 

como na satisfação desses profissionais. Como podemos observar nos estudos desenvolvidos 

por JORGE (et al, 2012), a maioria dos entrevistados (63,2%) eram solteiros. Como se 

demonstrou nesse estudo dos 542 entrevistados, 187 eram solteiros, 270 casados, 76 

divorciados e 9 viúvos, prevalecendo os casados. No estudo de CUSTÓDIO, LIMA, 

ALMEIDA, SILVA E MONTEIRO (2011), a prevalência foi de casados com 41,5%. Como 

se pode observar na pesquisa os dados se confirmam com esses estudos. 

Em relação ao turno de trabalho, os profissionais de enfermagem (enfermeiros, 

técnicos e auxiliares) são distribuídos em turnos: manhã, tarde e noite. Seuregime trabalho 

varia de seis horas de trabalho no período da manhã e à tarde, e no período noturno 12 horas 

de trabalho por 36 horas de descanso.  

Dessa população que trabalha no período diurno,61,11% são técnicos, 21,35% 

enfermeiros e 17,54% auxiliares. No período noturno os técnicos se sobressaem 50,26%, 

seguidos pelos auxiliares 34,36% e os enfermeiros com 15,18%. Na somatória entre o período 

diurno e noturno percebe-se uma pequena diferença, a saber, 100,0% contra 99,8%. Estudos 

realizados por JORGE (et al. 2012) demonstraram que a maioria dos trabalhadores de 

enfermagem também atuavam no período noturno. 

FERREIRA E FERREIRA (2008) ressaltaram que a enfermagem é responsável pelo 

maior contingente da força de trabalho dos estabelecimentos de saúde, compondo o conjunto 

de trabalhadores que mais sofre com as inadequadas condições de trabalho, devido ao limite 

entre vigília e repouso enfrentado pelos trabalhadores. Durante a noite de trabalho, pode haver 

comprometimento da capacidade de concentração. Além disso, esses funcionários sofrem com 

a privação do convívio com a família em razão da incompatibilidade de horários. O conjunto 

desses fatores pode desencadear problemas de ordem emocional e psíquica. 



 

110 
 

Entretanto, SIQUEIRA JÚNIOR, SIQUEIRA E GONÇALVES (2006) mostraram 

em um estudo realizado com uma equipe de enfermagem que a atuação no horário noturno é 

uma opção, pois há a possibilidade de melhorar o ganho financeiro, fazendo com que os 

trabalhadores enfrentem as dificuldades de forma mais otimista, avaliando sua qualidade de 

vida da mesma forma que os trabalhadores diurnos. 

No estudo de NEVES, BRANQUINHO, PARANAGUÁ, BARBOSA E SIQUEIRA 

(2010), a maioria dos enfermeiros destacou que trabalhar no período noturno se trata de uma 

opção permeada por necessidades financeiras, ou ainda, para se adequar aos horários de 

diferentes vínculos empregatícios. A atuação no período noturno também foi relacionada às 

necessidades de adequação às situações decorrentes da vida pessoal como problemas 

familiares e valorização do convívio com os filhos.  

Esses estudos demonstram que o horário noturno, apesar de ser uma escolha, é 

também uma forma de aumentar a renda familiar desses profissionais que, historicamente, são 

muito mal remunerados. Buscam, então, outras formas de ganhos mensais que vão desde o 

trabalho noturno até outrosempregos, e isso refletirá em seu desempenho diário. Segundo 

DIAS, MARCELLO E DIAS (2005), o trabalho por turno tem um relevanteimpacto em nível 

físico, mental e social dos enfermeiros, levando-os a apresentar, frequentemente, queixa de 

fadiga crônica e alternações gastrointestinais,comparativamenteaos enfermeiros que 

trabalham em horário fixo.  

Na análise dos ganhos mensais da população em estudo, observa-se que, todos os 

profissionais de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares) recebem mais de um salário 

mínimo por mês, caracterizando assim baixos salários. Com isso, esses profissionais buscam 

outros serviços para complementar a renda familiar que, de acordo com estudos de SILVA (et 

al, 2012), 59,1% dos entrevistado afirmaram ter outro emprego na área de enfermagem. Isso 

aponta que o esforço dos profissionais para garantir um padrão financeiro leva, na maioria das 

vezes, à precarização do vínculo empregatício, com dupla ou tripla jornada, comprometendo a 

qualidade de vida do trabalhador e provocando a deterioração que repercute na qualidade do 

cuidado aos pacientes. 

Em relação aos dependentes, a maioria se encontra entre os técnicos de enfermagem. 

Ao fazer a somatória entre pais, filhos e outros, os técnicos representam 168,17%, os 

auxiliares com 80,11% e, por fim, os enfermeiros com 51,17%. A dependência financeira 

também corrobora a procura por outros empregos para auxiliar na renda familiar. COSTA (et 

al, 2013) disseram que a presença dos filhos são dados de fundamental importância, em 
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função do predomínio de mulheres nos serviços de enfermagem, e, por conseguinte, o número 

de filhos pode, de alguma forma, influenciar o desenvolvimento de suas atividades no 

trabalho.  

Já nos estudos de FERNANDES, FERREIRA, ALBERGARIA E CONCEIÇÃO 

(2002) as enfermeiras/mulheres/mães não conseguem separar a vida familiar da vida 

profissional. Nesse sentido, o trabalho de enfermagem tende a ser percebido como uma 

extensão do cotidiano da mulher com o cuidado da família (das crianças, do marido), não 

apartam de si o mundo do lar e o trabalho. Essa realidade é comprovada nesse estudo, pois há 

uma grande parcela de enfermeiras que são mães e vivenciam uma preocupação constante 

com seus filhos, implicando assim no desenvolvimento de suas tarefas. 

Em relação ao convênio de saúde quem mais utiliza o Sistema Público são os 

técnicos com 79,56%, vindo a seguir os enfermeiros com 11,68% e os auxiliares de 

enfermagem com 8,7%. E, no Sistema Privado os técnicos de enfermagem sobressaem com 

50,13%, os auxiliares de enfermagem com 27,96% e os enfermeiros com 21,91%. Isso 

demonstra que o técnico de enfermagem é quem mais se utiliza dos dois sistemas de saúde, 

público e privado.            

 

 

 

 

 

 

5.2 QUANTO À OPINIÃO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 

ACERCA DA SATISFAÇÃO COM A SUPERVISÃO 

 

Com relação à satisfação dos técnicos e auxiliares de enfermagem com a supervisão, 

os resultados obtidos apontam, de modo geral apontam satisfaçãopositiva para os técnicos de 

enfermagem, já que, dos 209 indivíduos, 67,7% estão com alta satisfação com a supervisão e 

52,5% com muito alta, 25,% estão com a satisfação muito baixa com a supervisão e 67,9% 

veem a supervisão com satisfação baixa e 63,8% com satisfação moderada. Isso revela que 

120,2% dessa população estão muito satisfeitos com a supervisão. A insatisfação soma 92,9% 

e 63,8 com satisfação moderada. Em relação aos auxiliares, dos 126, 75% apresentam a 

satisfação com a supervisão muito baixa, 32,1% com satisfação baixa, 36,2% com satisfação 
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com a supervisão moderada, 32,3% tem satisfação com a supervisão alta e 47,5% apresenta 

satisfação com a supervisão muito alta. O que demonstra que 107,1% estão insatisfeitos para 

com a supervisão, 79,8% está muito satisfeitos com a supervisão e 36,2% com satisfação 

moderada. 

Nos estudos de LOUREIRO (et al, 2007), os resultados obtidos para a satisfação com 

a supervisão, no tange a níveis negativos, apresentam frequências maior entre os auxiliares de 

enfermagem . Sendo que 75% apresentavam uma satisfação muito baixa e 32,1% baixa, da 

mesma forma MENEZES (2010) em sua investigação achou 5,4% de enfermeiros com um 

nível de satisfação com a supervisão baixa e 1,2% com um nível muito baixo. 

 Contudo, para o nível de satisfação, com a supervisão, alto, os resultados dessas 

investigações corroboram os nossos. MENEZES (2010) encontrou 41,6% dos enfermeiros 

com um nível de satisfação, com a supervisão, alto, enquanto LOUREIRO (et al, 2007) 

encontraram 48,4%.Nessa amostra, pode-se perceber que, quase mais da metade da população 

de auxiliares,estava insatisfeita com a supervisão, isso é, 107,1% e, para os técnicos de 

enfermagem, apresenta satisfeito com a supervisão, isso é, 120,2%, demonstrando que mais 

da metade se encontra satisfeito com a supervisão. 

LOUREIRO (2005) considerava que quando detectados níveis negativos de 

satisfação com a supervisão, isso é, baixos ou muito baixos, deveriam ser tomadas medidas no 

sentido de acautelar rupturas significativas no processo de supervisão. Os níveis baixos de 

satisfação com a supervisão de 16,5% dos respondentes pode sugerir um não reconhecimento 

de competências ao seu enfermeiro chefe no processo de supervisão.  

QUAQUEBEKE, KERSCHREITER, BUXTON E VAN DICK(2010) ressaltaram 

que o fato de o subordinado não reconhecer competências em seu líder funciona como fonte 

de insatisfação.WATSON (2009) acrescentou que a satisfação com o superior imediato é o 

determinante mais significativo da satisfação profissional e do compromisso organizacional 

dos funcionários. 

Quando se fala em supervisão de enfermagem, observa-se que, é um elemento 

fundamental em qualquer organização, pois eles são o elo entre o empregador e o empregado. 

Assim, CORREIA E SERVO (2006, P. 399), referiram que a supervisão realizada pela 

enfermagem, independente do cargo ou função que exerça, é uma estratégia para a 

democratização das ideias e ações em saúde. Pois, assimse visa à transformação do modelo 

assistencial hegemônico por meio de uma assistência integral, equânime e resolutiva aos 
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usuários do sistema de saúde, no intuito de melhorar a qualidade da assistência fornecida aos 

usuários do sistema. 

A supervisão do enfermeiro está centrada em sua capacidade de responder às 

demandas do setor, assim como, de seus liderados. Pois, de acordo com JULIANI, AYRES E 

SPIRI (2004, p. 340), na enfermagem, a supervisão tem papel fundamental não apenas no 

aspecto administrativo, mas também, no gerenciamento da assistência, já que o enfermeiro 

como líder de sua equipe deverá utilizar-se de técnicas e instrumentais que visem aferir sua 

eficiência e efetividade no planejamento, na execução e na avaliação. Isso pelo fato de que 

será responsável pela adaptação da capacidade da equipe de enfermagem ao desenvolvimento 

da assistência.          

 

 

  

5.3 QUANTO À OPINIÃO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 

ACERCA DA MOTIVAÇÃO 

 

O nível de motivação e satisfação dos técnicos de enfermagem é de 33,61% e dos 

auxiliares de enfermagem 32,89%, isso demonstra que, estatisticamente, é significativo uma 

vez que a população investigada se sente desmotivada com o trabalho. Na verdade, pode-se 

observar que havia diferenças motivacionais entre os vínculos empregatícios,função pública e 

aqueles que não tinham entre os técnicos e auxiliares de enfermagem. Mediante a esta 

questão, optou-se também pela escala das necessidades de Maslow para detectar em que 

dimensão eles estavam mais motivados. 

Na hierarquia das necessidades, de Marlow, encontram-se as necessidades 

fisiológicas, de segurança, de pertence, de estima e de realização. Nessa investigação foi 

possível observar por meio da somatória das necessidades que elas estavam muito próximas, 

porém, sobressaindo às necessidades de pertença, fisiológica e de realização para os técnicos, 

necessidades de pertença e fisiológica para os auxiliares de enfermagem, como se pode 

comprovar abaixo. 

Na somatória dos itens das necessidades de Marlow dos técnicos de enfermagem 

apresentam os seguintes valores: para a necessidade de realização -7,62%, necessidade de 

estima -6,21%, necessidade de pertence -7,62%, necessidade de segurança -6,52% e 

necessidades fisiológicas -9,0%. São valores negativos demonstrando assim que essa 
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população se encontra mais desmotivada comasnecessidades de realização, pertença e 

fisiológica. São variáveis muito próximas, principalmente as de realização e pertença. Isso 

demonstra que os técnicos de enfermagem sentem falta derelações interpessoais, de bons 

relacionamentos, com as promoções, com integração do grupo no ambiente do trabalho. Além 

disso, eles sentem falta danecessidade de poder do alimento, de matar a sede, de poder 

respirar, ter um bom sono, em suma, da motivação centrada nas necessidades fundamentais do 

ser humano. 

Na somatória dos itens das necessidades de Marlow, os auxiliares de enfermagem 

apresentam os seguintes valores: necessidade de realização -4,06%, necessidade de estima - 

6,03%, necessidade de pertence -7,78%, necessidade de segurança -6,78% e necessidades 

fisiológicas -8,87%. Com os técnicos de enfermagem esses valores negativos demonstram 

assim a desmotivação dessa população com o trabalho. São valores muito próximos, porém, 

sobressaem as necessidades de pertença e fisiológica, em qual sentem faltam de  relações 

interpessoais, com o bom relacionamento com o grupo de trabalho, com as promoções e com 

a integração do grupo de trabalho assim como da de necessidade de poder do alimento, de 

matar a sede, de poder respirar, ter um bom sono, isto é, a motivação centrada nas 

necessidades fundamentais do ser humano. 

De acordo com a Teoria de Marlow, as instituições devem buscar incentivos que 

certifiquem, constantemente, a motivação de seus funcionários, principalmente por meio de 

condições de segurança no emprego, organização do trabalho e condições prazerosas, de 

modo a conceder convívio com as chefias e demais membros da equipe, promovendo a 

progressão funcional, a autonomia e a responsabilidade. 

Para BHATTACHARYYA, WINCH, LEBAN E TIEN (2001) fatores como a 

confiança, o prestígio, a mobilidade, a interação social e o respeito relativos ao ambiente de 

trabalho foram documentados na literatura como motivacionais. Já BATISTA (et al,2005) 

estudaram os fatores de motivação e insatisfação no trabalho dos enfermeiros e, concluíram 

que, os principais fatores de motivação no trabalho, relacionam-se com a carga horária, o 

ambiente e, ainda, com o apoio do gestor e com remuneração. 

GERMAIN E CUMMINGS (2010) revelaram que as enfermeiras canadenses 

percebem que os fatores que afetam sua motivação são a capacidade de realizar o trabalho que 

inclui autonomia, os problemas de enfermagem e as práticas de liderança. Em contraste, a 

equipe de enfermagem avalia que o feedback e as recompensas não foram suficientes, embora 

ATWATER, BRETT E CHARLES (2007) fornecessem uma forte evidência de que o 
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feedback foi positivo para os líderes. O estudo indicou que, em geral, o comportamento dos 

líderes quando avaliados pelos subordinados, melhorou após a realimentação (ATWATER et 

al, 2007). 

Nas palavras de SATT E CRISTELLO (2009, p. 30) “estudos revelaram que a 

motivação dos colaboradores é um fator que caminha junto com a produtividade, já que 

trabalhadores motivados e satisfeitos estarão mais predispostos para o trabalho”. 

Sobre a motivação no trabalho STEFFEN (2008), em seu estudo sobre os fatores que 

a influenciam, concluiu que os fatores higiênicos são extrínsecos, não causando insatisfação 

nem satisfação, enquanto que os fatores motivacionais são intrínsecos e criam satisfação. A 

autora concluiuque, as recompensas levam ao aumento de repetição do comportamento e, por 

isso o trabalhador quando recompensado continua a produzir melhor, enquanto que as 

punições não possuem efeito permanente e conduzem às atitudes negativas. A autora apontou 

ainda a importância de se estudar os fatores motivacionais, pois quando bem conhecidos e 

percebidos promovem a melhoria das condições de trabalho, com impacto no aumento de 

produtividade e qualidade dos cuidados.  

TAVARES (2010) estudou os fatores de motivação e concluiu que, apesar da 

remuneração ser um fator de motivação no trabalho, não o é para os enfermeiros. Ressaltou 

outros fatores motivacionais como gostar de sua profissão, manter um relacionamento 

aceitável com a equipe multiprofissional, a possibilidade de obter crescimento profissional, a 

carga horária e as condições de trabalho dadas pela organização, sendo que não existe uma 

norma para o uso da motivação humana. 

CARNEIRO (2009) concluiu com o seu estudo que o comportamento do enfermeiro 

chefe está fortemente relacionado à motivação de sua equipe e que, por isso, tem um impacto 

muito grande em sua satisfação. 

PEREIRA, BARROS, MOREIRA E SILVA (2012) concluíram que a motivação dos 

indivíduos é fortemente abalada pela insegurança no trabalho. Concomitantemente, advoga 

que a própria insegurança poderá funcionar como um fator de motivação, uma vez que o 

profissional poderá ver essa insegurança como um desafio. E, na luta pela conquista da 

manutenção ou melhoria de seu contrato de trabalho, ter um maior e melhor empenho. 

Menciona ainda que essa insegurança tem consequências em nível social e demográfico para 

os países, pois ela conduz à protelação da constituição da família, passando pelo adiamento do 

casamento e da relação parental. 
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Isso demonstra que essa pesquisa vem contribuir ainda mais com outros autores que 

vêm estudando o que motiva os colaboradores no desenvolvimento de suas atividades.  

Portanto, as necessidades fisiológicas, de pertença e de realização vêm de encontro às 

respostas dessa população que valoriza muito as necessidades básicas, a necessidade de 

relacionamento e a necessidade de liberdade.  

Esse resultado leva a pensar o que realmente está por trás do processo motivacional, 

pois, como já referido anteriormente, grande parcela dessa população vem enfrentando o que 

mais temem: a perda do emprego. Talvez a causa de taldesmotivação seja a falta de 

valorização das chefias com seus liderados, impossibilitando que eles possam desenvolver 

suas ideias e atividades, de acordo com a cultura organizacional. Esse é um fator que promove 

a motivação dos indivíduos comprometidos com o trabalho e com suas responsabilidades com 

os outros.         

 

 

5.4 QUANTO À OPINIÃO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 

ACERCA DO ESTILO DE LIDERANÇA DO ENFERMEIRO  

 

Ao questionar os enfermeiros, sujeitos da pesquisa, sobre seu estilo de liderança, foi 

possível observar que não existe uma disparidade nas respostas, elas se apresentam muito 

semelhantes. Isso demonstra que os enfermeiros apresentam os três estilos de liderança, 

conforme estudos de MELO (2004), isso é, o fator relacionamento, tarefa e situação. Tudo 

dependerá do momento ou situação, em dado momento o enfermeiro pode utilizar o fator 

relacionamento que valoriza o liderado, respeitando suas ideias, ser acessível e se interessar 

pelos seus sentimentos. Outras vezes pode utilizar o fator tarefa que valoriza mais as normas, 

a hierarquia, o cumprimento de prazos pré-estabelecidos com os liderados. Ou ainda o fator 

situação que valoriza a liberdade de trabalho de seus liderados.    

RAD E YARMOHAMMADIAN (2006) apontaram que uma situação diferente 

precisa de um estilo de liderança diferente. Portanto, os líderes podem desenvolver diferentes 

tipos de liderança, a fim de aumentar a satisfação no trabalho entre seus liderados.De acordo 

com a hipótese dois (2) da investigação, o estilo gerencial adotado pelos enfermeiros se 

relaciona com os fatores: relacionamento, tarefa e situacional, influenciando a escolha do tipo 

de liderança exercido pelos enfermeiros conforme a situação vivenciada por eles. 
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Na visão dos técnicos de enfermagem, os enfermeiros apresentam um estilo de 

liderança voltado para a tarefa que valoriza as normas, a hierarquia, o cumprimento de prazo 

pré-estabelecido, entre outros. Já para os auxiliares, os enfermeiros apresentam um estilo de 

liderança voltado para a situação em que se valoriza a liberdade de trabalho dos liderados. Os 

técnicos de enfermagem observam que seus líderes agem de modo voltado a indicar tarefas, 

preocupados com as normas e regras, além de valorizar o respeito, a autoridade, a disciplina e 

a pouca abertura para o relacionamento com os subordinados. 

Os auxiliares de enfermagem percebem que seus líderes oferecem mais liberdade de 

trabalho, conforme seus liderados se desenvolvem no trabalho,eles valorizam a competência, 

a motivação para o trabalho, a segurança e a disposição de com que lidam com o trabalho.        

Em seus estudos, ISIDRO-FILHO E GUIMARÃES (2008) ressaltaram, ao observar 

a evolução das teorias de liderança, pode-se inferir que a base da discussão a respeito desse 

fenômeno se encontra no comportamento dos líderes. Em outras palavras, a ênfase recai sobre 

o comportamento orientado para tarefas e para relacionamento, uma vez que, em contextos 

sociais existem pessoas, atividades para se desempenhar e objetivos a se alcançar. Mais 

especificamente, em organizações de trabalho é primordial que indivíduos realizem suas 

tarefas e se relacionem de modo a favorecer a sustentabilidade e o desempenho 

organizacionais.  

Entretanto, é sabido que, em certas circunstâncias, os indivíduos tendem a agir de um 

modo ou de outro, dependendo do contexto e das variáveis envolvidas. Dessa forma, percebe-

se que os líderes poderão agir direcionando o comportamento dos subordinados para a 

realização de tarefas ou fortalecimentodas relações interpessoais, por meio de um papel 

incentivador, mobilizador e de suporte ao indivíduo. 

Semelhante às ideias de VERA E CROSSAN (2004), os resultados dessa pesquisa 

mostraram que os estilos de liderança voltados ao relacionamento e à situação ocorrem ao 

mesmo tempo, considerando-se os mecanismos de aprendizagem em organizações e 

confirmando a hipótese inicial do estudo. Em linhas gerais, observa-se que não há um estilo 

de liderança mais apropriado, e sim, a combinação de estilos para que os mecanismos de 

aprendizagem ocorram de modo efetivo e contribuam para mudanças radicais e positivas na 

organização. 

Um dos resultados identificou que os estilos de relacionamento e tarefa exerciam 

significativa predição de percepção do fator compartilhamento de conhecimentos. Esses dados 

corroboram as afirmações de SARIN e McDERMOTT (2003) e as proposições de VERA E 
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CROSSAN (2004) indicando que os estilos orientados para metas e para a participação 

alcançam a aprendizagem e a aplicação de conhecimentos no desempenho no trabalho.  

Dessa forma, infere-se que as chefias, agindo de forma direcionada ao 

relacionamento com seus subordinados e, ao mesmo tempo, indicando objetivos, metas e 

tarefas, contribuem para que os mecanismos de aprendizagem se consolidem numa 

organização (VERA & CROSSAN, 2004).  

O estudo conduzido por MELO (2004), que levou à elaboração da Escala de 

Avaliação do Estilo Gerencial, é diferente dos estudos desenvolvidos pelo Ohio 

StateUniversity, nos anos pós-guerra, em relação ao número de fatores encontrados. Aos dois 

fatores elaborados inicialmente pela Ohio StateUniversity – ‘Estrutura Inicial’ (Tarefa) e 

‘Consideração’ (Relacionamento) – MELO (2004) adicionou o fator ‘Situacional’, que 

caracteriza a flexibilidade das chefias ao lidar com os subordinados. 

Os resultados encontrados nessa investigação possibilitaram a verificação da 

presença dos três estilos gerenciais validados por MELO (2001) – Relacionamento, Tarefa e 

Situacional. Esses resultados corroboram as teorias presentes na literatura da área de 

liderança, com ênfase para as pesquisas desenvolvidas por MELO (2001).  

O segundo estilo se refere ao gerenciamento voltado para os relacionamentos. Os 

líderes com esse estilo mantêm relações de trabalho baseadas em confiança mútua e amizade 

com seus subordinados, enfatizando a busca da satisfação dos membros do grupo. As relações 

interpessoais orientam a atuação do gestor (MELO,2004). 

Por fim, o estilo de gerenciamento voltado para a situação indica a compreensão e a 

atuação da liderança a partir das características do líder, de seus comportamentos e das 

condições de realização do trabalho. Consiste na habilidade que o líder tem de identificar as 

mudanças do ambiente e se adaptar a elas, variando o seu comportamento de acordo com a 

maturidade e a capacidade de execução das tarefas de seus subordinados. As ações de 

gerenciamento consideram as variáveis moderadoras na relação entre a liderança e a eficácia 

grupal, ou seja, as variáveis de contexto ou situacionais (MELO, 2004). 

Os três estilos de gerenciamento apresentados representam o modo com que a 

liderança é exercida, formatando as relações entre chefes e subordinados. Quando essas 

relações são permeadas pelo respeito mútuo, pela valorização da competência e da 

participação dos empregados nas decisões organizacionais ou, por outro lado, quando as 

relações são de desconsideração das necessidades e das condições dos empregados, com foco 

exclusivo na realização das metas organizacionais, criam-se condições diversas, que serão 
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percebidas de formas diferentes e poderão gerar impactos positivos ou negativos no 

trabalhador (MELO, 2004). 

Os estilos de liderança que sustentam as necessidades pessoais tem também que 

reduzir o burnout, influenciando os enfermeiros a perceber seu ambiente de trabalho como um 

desafio (BAKKER, LILLMER, SIEGRIST e SCHAUFELI, 2000). 

A atuação da enfermagem está associadaaos resultados da assistência prestada aos 

pacientes e o estilo de liderança em enfermagem tem um impacto sobre a organização e os 

objetivos da instituição (CUMMINGS et al, 2010).  

Entretanto, poucos estudos investigaram quais são os fatores de liderança dos 

enfermeiros que influenciam a motivação e o bom desempenho das atividades, assim como 

atingir as metas organizacionais. Com base na literatura revisada, é evidente que poucas 

pesquisas se concentram no que os enfermeiros percebem como estilo de liderança em 

enfermagem que possam motivá-los a ter um bom desempenho, pois é um fator estritamente 

individual. 

Atualmente, entre as várias teorias de liderança em enfermagem, sobre o 

desempenho positivo dos funcionários, destacam-se as seguintes teorias: da 

liderançaemocionalmente inteligente (CUMMINGS, 2004; CUMMINGS, HAYDUK e 

ESTABROOKS, 2005), transformacional e transacional (ACREE, 2006; MORRISON, 

JONES e FULLER, 1997; STRODEUR, VANDENBERGHE e D’HOORE, 2000), KOUZES 

E POSNER (2002) no desafio de liderança e ChiokFoongLoke (2001) receberam atenção 

considerável.  

No entanto, a maioria das pesquisas sobre liderança em enfermagem é inicialmente 

focada em como o comportamento das lideranças de enfermagem influenciam enfermeiros na 

satisfação com o trabalho. Para KRAMER (et al. 2007), os comportamentos de liderança 

foram encontrados para ser influentes na construção de relacionamentos.Um estilo de 

liderança pode contribuir para o aumento da satisfação com o trabalho entre os subordinados 

(LIMSILA e OGUNLANA, 2008; RAD e YARMOHAMMADIAN). POWELL (et al,2008) 

argumentaram que a liderança transformacional e transacional são os principais fatores que 

contribuem para a satisfação com o trabalho. 

A pesquisa na área de liderança tem sido amplamente estudada em todos os países e, 

na maioria, é comum descrever também o estilo de liderança em que se incluem: (1) 

autocrático (2), burocrático, (3) laissez-faire (4), carismático, (5) democrático, (6) 

participativo, (7) transacional situacional e (8) transformacional (MOSADEGHRAD, 2003). 
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De acordo com CONTRERAS, BARBOSA, JUÁREZ, URIBE E MEJÍA (2009), os estilos de 

liderança podem interagir com outros aspectos organizacionais, ser um fator de impacto sobre 

o bem-estar e a saúde dos subordinados. Um líder efetivo dentro de uma organização não 

deve se basear apenas na produtividade, mas também na qualidade de vida e na satisfação dos 

indivíduos. 

Segundo a análise de CONTRERAS (et al, 2009) alguns estudos examinaram a 

relação entre o comportamento do líder, a satisfação e o desempenho dos subordinados. Os 

resultados desses estudos indicaram que o estilo de consideração do líder ou estilo 

direcionado para o relacionamento, é caracterizado por relações de trabalho com confiança 

mútua, respeito pelas ideias dos subordinados e interesse por seus sentimentos e 

proporcionam a satisfação e motivação aos subordinados, além de efetividade à liderança. 

JUDGE, PICCOLO e ILIES (2004) desenvolveram um estudo que analisou a 

correlação entre os estilos de liderança e os efeitos das ações dos líderes. O estilo 

consideração é caracterizado pela orientação para o relacionamento e demonstrou correlações 

mais altas com a satisfação, motivação dos subordinados e a efetividade da liderança. De 

acordo com os autores, os resultados demonstraram que os estilos de liderança possuem 

relevante efeito sobre outras variáveis, proporcionando uma maior compreensão da 

efetividade dos líderes nas organizações. 

O estilo de liderança desenvolvido pelos enfermeiros, conforme o questionário 

desenvolvido por MELO (2001) abrange os três estilos gerenciais, a saber, relacionamento, 

tarefa e situacional. Observa-se um equilíbrio entre os estilos gerenciais desenvolvidos pelos 

enfermeiros. Esse equilíbrio é percebido, pois alguns enfermeiros empregam mais o estilo 

relacionamento, que secaracteriza por confiança mútua, amizade, calor humano nas relações, 

respeito pelas ideias dos subordinados e interesse por seus sentimentos.  

Outros desenvolvem mais o estilo situacional que se refere à habilidade do gerente 

para identificar a realidade de seu ambiente de trabalho e adaptar seu estilo às exigências 

desse ambiente. E, outros enfermeiros apresentam um estilo de gerenciamento relacionado 

com a tarefa que se refere à probabilidade que o líder tem de definir e estruturar seu papel e 

deseus subordinados, em busca da realização de metas. O líder enfatiza o trabalho, os aspectos 

técnicos da função, a observância aos padrões, os canais formais de comunicação, os 

procedimentos e os métodos, bem como a realização das tarefas.       

BROWN (2003) definiu o conceito de liderança orientada para tarefa de acordo com 

a relação de outros estudiosos em sua pesquisa. Ele revelou que a liderança orientada para 
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tarefa incluía, inicialmente a estrutura, a preocupação com a produção, liderança autocrática, 

realização de objetivos que incluem recompensa, gestão por exceção (ativa) e gestão por 

exceção (passiva). Já a liderança orientada pelas relações, pela consideração que consiste na 

influência idealizada (atribuído), influência idealizada (comportamento), consideração 

individualizada, estimulação intelectual e motivação inspiradora. 

O exercício gerencial, no contexto hospitalar, é uma responsabilidade exclusiva do 

enfermeiro. No entanto, a gerência é um processo coletivo cujo sucesso está diretamente 

relacionado à cooperação e articulação do enfermeiro com a equipe de enfermagem 

(SANTOS, PROCHNOW, SILVA, D. C., SILVA, R. M., LEITE e ERDMANN, 2013). 

Segundo MAXIMIANO (2008) quando o poder está concentrado no líder, a liderança está 

orientada para a tarefa, mas quando a liderança recebe influência do grupo está orientada para 

as pessoas. 

A visão dos técnicos e auxiliares de enfermagem sobre o estilo de liderança do 

enfermeiro tem repercussão no trabalho ao desenvolver os seguintes fatores: tarefa e 

situacional, conforme a resposta do questionário do Estilo Gerencial, desenvolvido por 

MELO (2001). Em relação ao fator tarefa, eles observaram que seus líderes agiam de modo 

voltado a indicar tarefas, indicar normas e regras ao grupo, além de valorizar o respeito à 

autoridade, à disciplina, à hierarquia e oferecer pouca abertura ao relacionamento com os 

subordinados.   

Sobre o fator situacional, eles percebem que seus líderes se mostram mais orientados 

para o relacionamento ou para a tarefa e oferecem liberdade de trabalho dependendo de como 

seus subordinados mostram competência, motivação, segurança e disposição para lidar com o 

trabalho.  

De acordo com os estudos de MELO (2004), no fator tarefa o líder utiliza a 

hierarquia, as regras e os métodos estabelecidos pela organização para orientar sua atuação. 

Esse estilo de liderança costuma ser encontrado em ambientes organizacionais nos quais 

predominam a autocracia, a falta de autonomia e a participação dos empregados nas decisões. 

Quanto ao fator situacional, MELO (2004) citou que consiste na habilidade que tem o líder de 

identificar as mudanças do ambiente e se adaptar a elas, variando o seu comportamento de 

acordo com a maturidade e a capacidade de execução das tarefas de seus subordinados.  

ISIDRO-FILHO (2006) disse que a discussão sobre o fenômeno da liderança se 

baseia nos comportamentos dos líderes, especificamente, no comportamento orientado para 
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tarefas ou orientado para o relacionamento, sendo que no contexto em que a liderança é 

exercida, existem pessoas, atividades a serem cumpridas e metas a serem alcançadas. 

De acordo com a hipótese três (3) da investigação, há correlação entre satisfação, 

motivação e estilo gerencial dos enfermeiros com o trabalho exercido pelos técnicos e 

auxiliares de enfermagem e o estilo de gerenciamento dos enfermeiros. 

 

 

5.5 QUANTO À OPINIÃO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 

SOBRE A SATISFAÇÃO COM O TRABALHO  

 

Ao analisar as respostas dos técnicos e auxiliares a respeito da satisfação com o 

trabalho se observa que uma parcela da população investigada se encontra insatisfeita com o 

trabalho, principalmente, os auxiliares de enfermagem. Pode-se perceber que 72,29% dos 

técnicos se sentem satisfeitos com o trabalho e 59,52% estão insatisfeitos. Os auxiliares 

27,71% estão satisfeitos com o trabalho e 40,48% estão insatisfeitos com o trabalho.  

Ao realizar a somatória de satisfação dos técnicos e auxiliares, nota-se que 100,0% se 

apresentam satisfeitos com o trabalho. Na somatória da insatisfação também se obteve 100% 

de insatisfação, isso demonstra que metade dessa população se encontra satisfeita com o 

trabalho e outra metade não. Esse resultado não eraesperado por causa das várias situações de 

pressões, de descontentamento, de frustração, revolta e por perceberem que logo seriam 

dispensados de seus empregos de 20, 10, 5 anos de trabalho, em situações de constante 

pressão. 

 Diante desse resultado nota-se que essa é uma questão muito importante, pois, como 

conciliar pessoas satisfeitas com insatisfeitas? É uma convivência de constantes conflitos na 

qual a participação dos enfermeiros é fundamental para equilibrar a situação sem prejudicar a 

assistência ao paciente. Sabe-se que pessoas insatisfeitas não evoluem no trabalho, estão 

sempre revoltadas com alguma coisa ou muito agressivas com os colegas. Entretanto pessoas 

satisfeitas desenvolvem bem seu trabalho, estão sempre dispostas a aprender, sempre com um 

sorriso no rosto e prestam uma assistência de qualidade ao paciente.   

Os resultados dessa pesquisa são peculiares, talvezporque o líder da equipe apresenta 

uma liderança que valoriza os subordinados, influenciando assim em sua satisfação com o 

trabalho. E, os insatisfeitos, talvez, encontrem em seus líderes pessoas que não apresentam 

uma liderança capaz de motivar e satisfazer seus liderados. É importante buscar maneiras e 
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formas de motivar esses colaboradores para que possam interagir com o grupo para que 

possam sentir satisfação com seu trabalho.               

A satisfação no trabalho se define a partir de quanto uma pessoa está satisfeita com o 

seu trabalho ou com a tarefa que realiza e, não está relacionada à forma como um trabalho 

pode ser feito ou quanto esforço um empregado tem colocado nele (HUGHES, GONNETT e 

CURPHY, 2006). A satisfação laboral pode levar os funcionários a ser mais produtivos, 

inovadores e dedicados à manutenção do serviço de qualidade prestado ao paciente.  

RAD e YARMOHAMMADIAN (2006) identificaram alguns dos fatores que podem 

contribuir para a satisfação no trabalho que consistem em: salários, benefícios, independência, 

reconhecimento, comunicação, condições de trabalho, importância do trabalho, colegas de 

trabalho, profissionalismo, clima organizacional, relações de trabalho com a instituição, 

suporte da supervisão, segurança no trabalho, flexibilidade no local de trabalho, ambiente 

saudável, equipe de trabalho positiva e satisfação profissional sendo influenciado pelo o estilo 

de liderança.  

De fato, TOP, TARCAN, TEKINGÜNDÜZ E HIKMET (2012) argumentaram que 

existe uma necessidade de investigar a satisfação no trabalho e o estilo de liderança nas 

organizações de saúde. VIGODA E COHEN (2003) apontaram que a satisfação no trabalho e 

com estilo de liderança pode melhorar a relação entre empregados e empregadores. Portanto, 

é indicado claramente que o estilo de liderança tem influência na satisfação com o trabalho 

entre os subordinados.Pesquisas anteriores de LORBER E SAVIC (2012) mostraram que a 

liderança transformacional e transacional têm mais fatores que afetam a satisfação no trabalho 

dos enfermeiros. 

LU, WHILE e BARIBALL (2005) inicialmente identificaram uma correlação 

positiva entre satisfação e trabalho dos enfermeiros no local de trabalho por apresentarem uma 

união entre os grupos. O segundo fator de estudo de LU et al. (2005) foi o estilo de liderança, 

explicando 12% do total de satisfação no trabalho. Outros estudos relataram que a maior 

satisfação no trabalho dos enfermeiros foi associada ao estilo de liderança focado em pessoas 

e relacionamentos (CUMMINGS et al., 2010), e inteligência emocional dos líderes 

(GULERYUZ, GUNEY, AYDIN, & ASAN, 2008).  

LORBER E SAVIC (2011) verificaram que os enfermeiros em hospitais eslovenos 

queriam ser incluídos na tomada de decisões durante os processos e no estabelecimento de 

metas. Além disso, SAVIC E PAGON (2008) constataram que médicos e enfermeiros 

estimavam seu nível de envolvimento pessoal como baixo e indicaram como insuficiente a 
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participação em equipes de trabalho. Isso significa que nos hospitais eslovenos não estão 

tirando proveito do potencial intelectual do funcionário e tão pouco de sua experiência. 

Os fatores (motivação, estilo de liderança, desenvolvimento profissional e relações 

interpessoais), extraídos da análise fatorial do estudo de SAVIC E PAGON (2008), 

explicaram 64% do total de satisfação no trabalho. Outro estudo (DUDDLE, BOUGHTON, 

2009) também obteve quatro fatores (local de trabalho, comportamento, ambiente e resultados 

de conflito) que explicaram 68% da satisfação total no trabalho. AL-ALMERI (2000), NING, 

ZHONG, LIBO E OIUJIE (2009) e SAVIC, PAGON e ROBIDA (2007) informaram que 

enfermeiros que vivem em ambiente de trabalho que propiciam a capacitação eram mais 

propensos a fornecer cuidados de alta qualidade, pois os funcionários satisfeitos executam 

melhor a assistência e são mais produtivos.  

É importante reforçar que a capacitação em um ambiente de trabalho permite ao 

enfermeiro experimentar a satisfação com seu trabalho. KWAK, CHUNG, XU e EUN-JUNG, 

(2010) também constataram que a gestão e o apoio gerencial tiveram um efeito pronunciado 

sobre a satisfação no trabalho dos enfermeiros e na qualidade de cuidados.  

Essa pesquisa confirma que as competências gerenciais dos líderes têm maior efeito 

sobre os trabalhadores explicando assim a satisfação no trabalho.As características 

relacionadas à satisfação com o trabalho estão relacionadas no modo como o indivíduo se 

sente no trabalho, com o seu salário, com o reconhecimento pelo seu trabalho, com o trabalho 

em equipe e com a presença do líder no trabalho.  

SPECTOR (2003) afirmou que a satisfação no trabalho é uma variável que reflete a 

maneira como o indivíduo se sente em relação ao trabalho em seus diferentes aspectos e de 

forma geral. Definiu, em termos simples que, satisfação no trabalho é o quanto as pessoas 

gostam de seu trabalho. Apesar da satisfação das pessoas de forma geral, não significa que 

elas estejam felizes em todos os aspectos. Certamente, todo indivíduo tem sentimentos 

diferentes em relação aos diversos aspectos do trabalho, tais como: o salário, o supervisor, a 

natureza do trabalho e os companheiros. 

Pesquisas anteriores, de LORBER E SAVIC (2012), mostraram também que a maior 

satisfação profissional da equipe de enfermagem foi influenciada com o estilo de liderança do 

enfermeiro. De fato, TOP (et al, 2012) referiram que existe uma necessidade de investigar a 

satisfação no trabalho e no estilo de liderança dos enfermeiros nas organizações de saúde.  

A satisfação no trabalho é determinada pela comparação de sua prévia expectativa 

sobre o trabalho e a experiência real do trabalho (MIHALI, 2008). Verificou-se que a 
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satisfação no trabalho se refere às crenças e emoções que os indivíduos têm sobre seu trabalho 

(LU et al, 2005). Ela tem sido descrita como uma atitude ou um componente afetivo e 

cognitivo (JUDGE, THORESEN, BONO e PATTON, 2001).  

Ao estabelecer o nível de satisfação no trabalho, deve-se concentrar no modo como 

os funcionários se sentem sobre ele, sobre suas relações pessoais nesse local, e sobre a forma 

como os líderes influenciam os empregados. Sem dúvida, a satisfação dos funcionários é o 

objetivo final de todos os líderes. Por outro lado, o objetivo de cada empregado é encontrar o 

tipo de trabalho que corresponda às suas habilidades e interesses, tanto quanto possível, que 

lhe permita sucesso e lhe forneça oportunidades para promoção. Os empregados satisfeitos 

tendem a ser mais produtivos e comprometidos com seus empregadores, e uma direta 

correlação foi demonstrada entre a satisfação pessoal e satisfação do paciente em 

organizações de saúde (AL-ALMERI, 2000; TZENG, 2002). 

ÁVODA, IVANOVÁ, NAKLÁDALOVÁ e MARECKOVÁ (2011) desenvolveram 

um estudo em 122 hospitais tchecos em junho de 2006. Concluíram que os enfermeiros 

estudados consideraram o salário e os cuidados aos doentes como os fatores mais importantes 

do trabalho. Os investigadores ressaltaram que os gestores devem dar mais atenção, 

principalmente, aos fatores higiene, salário e segurança no trabalho. Disseram ainda que essas 

medidas conduzirão a uma menor insatisfação no trabalho e, que, o reconhecimento é um dos 

fatores que mais contribui para a satisfação dos trabalhadores, independentemente de seu 

cargo. Com esse estudo, identificaram divergências que fornecem oportunidades para 

encontrar a motivação sem que exista custo em recursos humanos e econômicos. 

Esse estudo permitiu observar que os sujeitos dessa pesquisa estão muito 

desmotivados e insatisfeitos com o trabalho. Principalmente os que estão vinculados à 

Fundação de Ensino e Pesquisa, pois logo irão perder seus empregos. E, os demais, além de 

estar insatisfeitos com a chefia apresentam atitudes antiéticas, prestando assistência sem 

qualidade.  

Conforme AL-ENEZI, CHOWDHURY, SHAH E AL-OTABI (2009) em seu estudo 

sobre a satisfação no trabalho dos enfermeiros no Kuwait, concluiu que as enfermeiras 

estavam insatisfeitas com as oportunidades profissionais e as recompensas intrínsecas.E, para 

as pessoas satisfeitas com o trabalho, pode-se perceber que veem sua chefia como alguém que 

confia na equipe e dá liberdade para executar o trabalho.  

SELLGREN, EKVALL e TOMSON (2007) disseram que a satisfação no trabalho de 

enfermeiros está correlacionada positivamente com o estilo de liderança, bem como com as 



 

126 
 

competências gerenciais e características pessoais de líderes, isso explica os 46% do total de 

satisfação do trabalho dos enfermeiros. BLEGEN (1993) e AL-ALMERI (2000) constataram 

que a satisfação no trabalho de enfermeiros hospitalares está correlacionada positivamente ao 

comprometimento organizacional, isso explica os 41% da variação na satisfação no trabalho.  

 

 

 

6. ENFERMEIRO COMO LÍDER DE EQUIPE 

 

Nota-se nessa investigação que a presença do enfermeiro é de fundamental 

importância na liderança da equipe de enfermagem, dessa forma verifica-se a existência de 

vários outros autores, podemos citar os estudos de Kurcgant (2005). Esse autor refere que o 

processo de trabalho na enfermagem se organiza em subprocessos, classificando-se em cuidar 

ou assistir, administrar ou gerenciar, pesquisar e ensinar. Cada um desses possui seus próprios 

objetos, meios/instrumentos e atividades, coexistindo ao mesmo tempo na organização, além 

de ter seus agentes, os trabalhadores de enfermagem organizados de forma heterogênea e 

hierarquizada, expressando a divisão técnica e social do trabalho. Essas características 

conferem à supervisão um caráter interativo de administração dos processos de trabalho, já 

que são necessários instrumentos de orientação das funções de execução. 

 Na Enfermagem, a supervisão tem papel fundamental não apenas no aspecto 

administrativo, mas também no gerenciamento da assistência, já que o enfermeiro, como líder 

de sua equipe deverá se utilizar de técnicas e instrumentos que visem aferir a eficiência e 

efetividade em seu planejamento, execução e avaliação. O enfermeiro chefe será responsável 

pela adaptação da capacidade da equipe de enfermagem ao desenvolvimento da assistência 

(JULIANI; AYRES; SPIRI, 2004).  

 Portanto, a supervisão faz parte do processo educativo no qual o supervisor terá como 

missão auxiliar o liderado a buscar, dentro de si mesmo e com a colaboração dos colegas, algo 

pré-existente que foi sendo reunido dentro do departamento do conhecimento e que tem que 

ser exteriorizado. Nesse contexto, pode-se afirmar que a supervisão está pautada na existência 

de alguém mais experiente que possa lançar um novo olhar ao trabalho do outro, mostrando-

se responsável pela orientação dos demais profissionais que compõem a equipe (SANTOSet 

al, 2011) 
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 A enfermagem se compõe de um grupo muitovasto de profissionais cujas atividades se 

desenvolvem no contexto coletivo por equipes de trabalho que precisam articular 

adequadamente seus esforços ao longo das 24 horas do dia e durante os sete dias da semana. 

Proporcionando, assim, o seguimento do cuidado de enfermagem aos pacientes internados nos 

hospitais. Essesaspectos são decisivos para a efetividade de paradigmas de organização do 

trabalho baseados na liderança e na atividade profissional das equipes. Na organização 

tradicional das equipes de trabalho, aparece a figura do indivíduo que dirige, coordena, 

supervisiona, controla, ensina e acompanha aqueles que compõem sua equipe.  

 No âmbito da enfermagem, a Lei do Exercício Profissional determina que essa 

atividade seja desempenhada privativamente pelo enfermeiro(KLETEMBERG et al, 2010). 

Dessa forma, ao enfermeiro compete o importante papel de chefe da equipe de enfermagem 

nas situações cotidianas da unidade, fazendo desse profissional um membro essencial do 

grupo, em busca de atender às necessidades laborais (MATTOSINHO, et al,2010). 

 Vários são os tropeços que essa atividadeinfligeno transcorrer do tempo de trabalho no 

cargo de chefia e na liderança do grupo, isso é, nas conquistas, ou, até mesmo, nos obstáculos 

encontrados ao longo do procedimento. Assim, oportunizam-se aos enfermeiros novas 

chances para buscar atribuições e encargos clínicos, expandidos como meio de seguir suas 

carreiras. Em assim sendo, as funções de chefia ocasionam deveres aos enfermeiros, mas 

também, proporcionam-lhes reconhecimento.  

 Nesse sentido, o desenvolvimento da habilidade de liderar passa a ser primordial para 

o enfermeiro, no propósito de melhorar sua atuação profissional. O papel de líder requer uma 

visão ampla e sistêmica das situações, deve se preparar, inovar e buscar novas formas para o 

exercício da liderança. Sabe-se que o modo com que o profissional conduz a equipe, para o 

bem e para o mal, influencia diretamente em um sistema de cuidado comprometido com as 

necessidades das pessoas(KIAN, 2011). 

O trabalho na enfermagem é desenvolvido em equipe, assim, espera-se que o 

enfermeiro perceba a importância do processo de liderança como um aprendizado contínuo e 

dinâmico e, seja capaz de guiar as pessoas para que trabalhem entusiasmadas, a fim de atingir 

os objetivos comuns (VILELA; VILELA, 2010). Em assim sendo, o enfermeiro líder pode 

propor estratégias que compreendam toda a equipe para a execução das ações de enfermagem. 

 A literatura a respeito da liderança aponta, no transcorrer do tempo, que o 

enfermeiro que ocupa tal posição deve apresentar determinadas características, como: ter 

habilidade no relacionamento interpessoal, possuir capacidade de tomar decisões, ser flexível, 
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criativo e inovador, bem como apoiar e facilitar o desenvolvimento do processo de trabalho 

(CARDOSO, et al, 2011).  

Além desses atributos, ressalta-se que o líder precisa entender suficientemente as 

situações peculiares para, assim, optar corretamente pelas estratégias mais adequadas em cada 

contexto(BERNARDES, 2011). No desafio cotidiano do exercício da liderança, a 

comunicação franca, aberta, direta e transparente da chefia de enfermagem surge como 

elemento indispensável à condução do trabalho em equipe, possibilitando a identificação 

dessa necessidade, seja nos momentos formais ou informais do trabalho, para reduzir as 

lacunas nesse processo. A liderança quando alicerçada em conhecimentos e habilidades 

técnicas, administrativas e relacionais tende a fortalecer as competências da equipe e gera 

segurança no desempenho das atividades(BALSANELLI; CUNHA, 2006; MOURA, et al, 

2010).  

Brady Germain e Cummings (2010) afirmaram que o resultado de seu estudo sugere 

que quando os enfermeiros se percebem membros da equipe, são motivados a realizar suas 

atividades, pois não existem outros motivos adicionais em seu trabalho. ChiokFoongLoke 

(2001) sustenta ainda a ideia de que as organizações de relacionamento orientadas são 

valorizadas pelos enfermeiros. Isso também é apoiado por um estudo que concluiu que os 

enfermeiros preferem os líderes que orientam seus subordinados, respeitando-os como 

indivíduos, bem como valorizando suas contribuições (SELLGREN, et al, 2006). Se a relação 

de trabalho é positiva faz com que enfermeiros e gestores tenham respeito uns pelos outros.  

McLennan (2005) ao estudar a equipe de enfermagem observou que existem funções 

claramente definidas, assim como as responsabilidades, que é um fator na construção de 

relacionamentos, bem como a capacidade de prestação de cuidados de alta qualidade. Os 

enfermeiros que achavam que as expectativas eram conhecidas sentiram maior capacidade e 

confiança para realizar bem o seu trabalho (KRAMER,et al, 2007).  

A liderança constitui uma das maiores preocupações nesses novos tempos, uma vez 

que seu exercício provém, em grande parte, da eficiência e eficácia dos grupos e organizações 

(JESUÍNO, 2005, p. 13). Assim, o enfermeiro chefe, apresenta-se como elemento chave na 

dinâmica dos grupos de trabalho de enfermagem, como gestor da liderança, o que acarreta a 

eficácia da organização e da motivação, características essenciais para o bom funcionamento 

dos grupos de trabalho (MENEZES, 2010, p.13). 

Para existir uma liderança eficaz há que ocorrer uma relação simbólica entre 

enfermeiros chefes e liderados, no sentido de promover o fortalecimento do grupo de 
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trabalho, atenuando o poder na equipe, sobressaindo à valorização das competências pessoais 

e fazendo com que cada elemento reconheça o propósito e o sentido de seu trabalho 

(MENEZES, 2010, p. 13).    

Laschinger eHavens (1996),Laschinger, Wong, McMahon eKaufmann(1999) em 

seus estudos, sugeriram que enfermeiros cujo acesso à informação e aos recursos eram 

maiores, aumentaram a eficácia do trabalho. Esses autores sugerem que os líderes são 

responsáveis pela equipe de enfermagem. Isso inclui a gestão dos recursos por meio da 

contratação de pessoal competente (KRAMER, et al, 2007).  

McLennan (2005) sugeriu que os enfermeiros têm as percepções de prestação de 

atendimento de alta qualidade e estão ligadas à equipe de enfermagem usando suas 

habilidades e conhecimentos com recursos razoáveis. Salyer (1995) relatou que a qualidade 

dos serviços de suporte técnico melhorou o desempenho do enfermeiro. Quando os 

enfermeiros têm acesso aos recursos adequados, tais como equipamentos necessários, a 

disponibilidade de serviços de apoio possibilita ao enfermeiro planejar, programar e avaliar a 

assistência. Características individuais da enfermagem também foram identificadas capazes 

de influenciar a equipe de enfermagem na capacidade de fornecer atendimento de qualidade. 

Lo, Ramayah, De Run e Voon(2009) argumentaram que o líder tem um papel 

importante para garantir a responsabilidade, uma vez que se centraram na autoridade e 

comando ao lidar com os subordinados. Além disso, os líderes têm atitudes, comportamentos, 

características e habilidades que podem contribuir para o bom estilo de liderança na 

organização (MOSADEGHRAD, 2003). De fato, um bom líder pode levar seus subordinados 

a realizar um trabalho de alta capacidade (RAD e YARMOHAMMADIAN, 2006). Esses 

líderes devem ter a capacidade de trabalhar com integridade, honestidade, de forma eficiente e 

se comunicarem claramente com os subordinados (ARONSON, SIEVEKING, 

LAURENCEAU e BELLET, 2003). 

 Um estilo de liderança eficaz pode contribuir para o sucesso na conclusão de 

determinada tarefa (GHAREHBAGHI e McMANUS, 2003).Limsila e Ogunlana (2008) 

indicaram que um estilo de liderança apropriado leva à satisfação do empregado e ele é um 

bom indicador para provar que um estilo melhor pode levar o funcionário a trabalhar de forma 

eficaz (LIKHITWONNAWUT, 1996).  

Assim, os líderes devem ser capazes de comunicar os valores, a visão e a missão de 

sua organização, a fim de motivar os funcionários (BORKOWSKI, et al, 2011). Além disso, 
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um líder também é uma pessoa que tem a capacidade de orientar seus subordinados e 

direcionar seu comportamento (McEACHEN e KEOGH, 2007). 

McLennan (2005) ao analisar a enfermagem definiu claramente funções e 

responsabilidades como fatores na construção de relacionamentos, assim como a capacidade 

de prestar de cuidados de alta qualidade. Os enfermeiros que tinham suas expectativas 

conhecidas e claras se sentiram com maior capacidade e confiança para realizar bem o seu 

trabalho (KRAMER et al, 2007).  

McLennan (2005) afirmou que os resultados também indicam que os enfermeiros se 

percebem capazes de prestar cuidados de enfermagem de qualidade quando têm claramente 

definidos os papéis da enfermagem. Com base nessas constatações, é possível sugerir que a 

base de uma boa relação de trabalho abra canais de comunicação entre enfermeiros e seus 

subordinados. 

É evidente que os líderes de enfermagem que priorizarem seu pessoal, com a atuação 

do enfermeiro, terão como resultado, a prestação de uma assistência de alta qualidade ao 

paciente, bem como sua satisfação. De acordo com Greco, Laschinger e Wong (2006), os 

líderes de enfermagem se envolvem pessoalmente utilizando um estilo de liderança capaz de 

motivar a equipe de enfermagem a se sentir apta a realizar as atividades por meio de tomada 

de decisão participativa e com autonomia.  

Para Gelbcke, Souza, Sasso, Nascimento e Bulb (2009), liderar a equipe de 

enfermagem significa saber conduzir, organizando o trabalho da equipe, visando um 

atendimento eficiente, pois o líder é o ponto de apoio para a equipe, quer na educação ou na 

coordenação do serviço, estimulando a equipe a desenvolver plenamente seu potencial, o que 

interferirá diretamente na qualidade da assistência. A liderança envolve compromisso, 

responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento 

de maneira efetiva e eficaz (PERES e CIAMPONE, 2006). 

Tappen (2005) disse que um líder eficiente é aquele que tem êxito nas tentativas para 

influenciar os outros a trabalhar juntos de forma satisfatória e produtiva. Um bom líder 

adquire conhecimentos adequados em liderança e no seu campo profissional, comunica de 

modo eficaz e claro, possui autoconhecimento, mobiliza energia, delibera metas significativas 

e atua objetivamente.  

Melo (2004) apontou que as atitudes do líder são fatores motivacionais quando 

transformam a necessidade de satisfação dos subordinados em contingenciais. Para o 

desempenho eficaz proporcionam treinamento, direção, apoio e recompensas indispensáveis 



 

131 
 

para uma melhor atuação. Portanto, a competência e a satisfação do subordinado são 

influenciadas positivamente, conforme o líder fornece elementos necessários tanto para a 

satisfação do subordinado quanto para a realização do trabalho. 

O líder dotado de seu estilo de gerenciar pode atuar como uma ponte e desempenhar 

o papel de auxiliar as pessoas na compreensão do plano de mudança, além de convencê-las 

persuasivamente sobre o caminho correto, o qual trará resultados. Deve ainda motivá-las a 

participar, direcionar sua energia no sentido correto e orientá-las a executar adequadamente 

suas funções, ou seja, conduzir a equipe para o caminho da transformação (DUCK, 2002; 

MACHADO, 2003; BEER, 2009). 

Gallagher e Tschudin (2010); Winston (2007) e Wong e Cummings (2007) relataram 

que uma liderança pautada na ética e na confiabilidade do enfermeiro líder são os principais 

componentes para se construir uma cultura de confiança entre seus subordinados. Enfermeiros 

líderes podem ser vistos como modelos profissionais e líderes éticos responsáveis por 

influenciar sua equipe e respeitar seus valores profissionais. 

Kramer (et al, 2007) em seus estudos informaram que os líderes de enfermagem que 

gerenciam recursos de trabalho, promovem uma força de trabalho produtiva com resultados 

positivos.Pode-se perceber que o enfermeiro é, de fato, a peça primordial em qualquer 

instituição de saúde e se torna o elo entre as demais categorias de enfermagem e a instituição. 

É o responsável pela prestação de serviço de qualidade e eficaz, pois dele demanda a 

capacidade de fazer com que os liderados estejam coesos e satisfeitos ao realizar a assistência 

ao paciente. 

O enfermeiro hoje necessita de uma série de habilidades para trabalhar com a equipe 

de enfermagem, promovendo assim, a motivação e a satisfação de seus liderados. Nessa 

pesquisa, pode-se perceber claramente a importância do papel do enfermeiro como membro 

de uma organização. Tanto nessa pesquisa quanto nas citadas anteriormente, constata-se que é 

por meio do enfermeiro que a equipe de enfermagem desenvolverá uma assistência 

humanizada, com qualidade e eficiência.  

Para tanto, o enfermeiro deverá ter uma postural ético-profissional, saber lidar com 

os problemas da equipe de enfermagem, ter habilidade técnica e teórica e, acima de tudo, 

conhecer sua equipe de trabalho.          
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7 CONCLUSÃO 

 

As instituições, na sociedade moderna, têm um peso de influência que engloba todos 

os que a compõem, de uma maneira quase que insignificante, porém relevante.O indivíduo é 

um ser social e, por isso, tem nas instituições o cerne no qual sua existência converge para um 

ponto e refletirá em todo o período de sua vida. A centralidade das organizações é inevitável à 

existência humana (CUNHA et al, 2007). 

A sociedade vive, atualmente, em constante transformação, nesse sentido a 

flexibilidade e a globalização atinge a todos. O trabalho é, em contrapartida, uma necessidade 

intrínseca ao indivíduo, uma parte no desenvolvimento. E,com ocrescimento das instituições, 

no atual momento, as inesperadas mudanças secundárias, em situação de crise, geraram 

transformação. Dessa forma, as transformações tendem a ser a maior motivação de seus 

colaboradores, que são peças fundamentais para que a organização atinja o patamar máximo 

de desempenho e sucesso (LUSSIER e ACHUA, 2010, p. 75). 

Um trabalhador inserido em uma instituição que não lhe oportuniza condições para 

satisfazer as necessidades motivacionais essenciais, tais como repouso, segurança no trabalho, 

justa retribuição, adequada integração social e interaçãolaboral, é improvável que venha a ser 

um trabalhador feliz e produtivo, pronto para as tarefas mais complexas ou com maiores 

responsabilidades (LUSSIER e ACHUA, 2010, p. 75). 

 O principal responsável pela efetividade da organização é a liderança, palavra 

empregada em seuverdadeiro, enquanto sistema hierarquizado, coordenado e orientado para 

um mesmo fim - o sucesso da organização (PALMA, 2012). Não há líderes eficazes sem 

cooperadores eficazes. Liderança é um processo que envolve influência, ocorre em equipe e 

pressupõe objetivos comuns (CUNHA et al, 2007).   

No ambiente organizacional, satisfazer, motivar e liderar são conceitos muito 

semelhantes, repletos de cumplicidade e vitalidade. É necessário entendê-los, impulsioná-los 

e analisá-los a fim de que o sucesso seja efetivo.Essa investigação teve como proposta 

conhecer quais os estilos de liderança do enfermeiro como coordenador e chefe de setor. 

Visava-se saber ainda se esse estilo de liderança praticado pelos enfermeiros interfere 

diretamente na motivação e satisfação dos liderados, que por sua vez poder modificar a 

assistência prestada pelos técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Além disso, procurou-se determinar a partir da visão dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem qual estilo de liderança praticado pelos enfermeiros. Quais os fatores que 
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promovem a motivação e satisfação dos técnicos e auxiliares de enfermagem, e comparar a 

sua motivação/satisfação considerando variáveis sócio-demográficas.  

Observamos que a motivação dos técnicos e auxiliares de enfermagem do HC 

apresenta uma predisposição menor.Mediante a esses resultados progredimos nas 

necessidades da hierarquia de Maslow, para formular uma base de que necessidades eles se 

sentiam mais motivados. Traçou-se um paralelo entre a idade, o gênero, a vivência com outras 

pessoas, o tempo de exercício profissional a idade, a partir daí foi possível traçar um perfil do 

conjunto, com a força de cada um desses fatores em relação às necessidades motivacionais. 

Na verificação do perfil do estilo de liderança dos enfermeiros chefes, observamos que 

não existe um modelo que considere o líder eficaz – elevada estruturação e elevada 

consideração. Os responsáveis distinguem pela alta atenção (relação), em oposição aos 

técnicos de enfermagem que diferenciam pela estruturação (tarefa) e os auxiliares de 

enfermagem pela estrutura (situação), com mínima diferença significativa entre ambos. Nessa 

perspectiva de conduta há a influência direta na motivação e satisfação dos técnicos e 

auxiliares de enfermagem com evidência estatisticamente significativa, refletindo diferenças 

fundamentais entre chefes e liderados. 

Na verificação da satisfação com a supervisão de trabalho observamos que a categoria 

profissional “técnico de enfermagem”encontra-se mais satisfeita com a supervisão e com o 

trabalho que os auxiliares de enfermagem. Isso demostra a repercussão direta no cuidado ao 

paciente, ocorrendo o conflito entre o fazer bem ou não fazer. 

Tendo em vista que as resposta às questões investigadas apresentadas na metodologia 

foram categoricamente dadas, mas outras dúvidas aparecem consecutivamente. Observamos 

que a motivação e a satisfação no trabalho sofrem influência do estilo de liderança direta na 

conduta dos enfermeiros. 

Nossa realidade profissional, por si,é capaz de justificar essa investigação. Pelo caráter 

explicativo de nossa história, os resultados gerados revelaram alguns pontos de 

vulnerabilidadena instituição em que trabalham os sujeitos da pesquisa.Pode-se traçar um 

caminho pelo qual o enfermeiro poderia percorrer para manter seus liderados motivados e 

satisfeitoscom o trabalho e a instituição continuar a promover mudanças que já vêm sendo 

feitas no decorrer do tempo. 

A liderança é um procedimento que envolve o líder, a situação e a própria equipe de 

trabalhadores. É possível transformar alguns aspectos situacionais da liderança, tais como: 

funcionamento e interação entre os trabalhadores da equipe. 
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Mas, por questões metodológicas, tendo em vista as características necessárias à 

administração pública na qual está alocada a população do estudo, decidiu-seenfocar no líder 

de enfermagem e em seus liderados (técnicos e auxiliares de enfermagem), visto que a 

abordagem de conduta gera resultados visíveis e concretos. 

Os líderes de enfermagem têm que conhecer a cultura organizacional presente na 

organização em que estão alocados e desenvolver competências específicas que gerem 

mudanças. “É de suma importância para o profissional enfermeiro desenvolver as habilidades 

de liderança” (SOUZA et al, 2013, p. 292). Anteriormente, foi possível observar que treinar 

indivíduos em uma determinada posição, apurar-lhe a conduta de liderança, conseguindo 

formar um líder eficaz. 

É fundamental a concepção de que não há uma maneira formulada para liderar e que 

os líderes bem-sucedidos são aqueles capazes de adaptar sua conduta às situações de seus 

liderados. Por isso, torna-se importante, primeiramente, fazer um diagnóstico e, 

posteriormente, adotar um estilo de liderança suficientemente flexível e adaptativo 

(BARRACHO, 2010; ROCHA, 2010).      

 No estratégico setor da saúde, JIANG (et al. 2008 apud FURTADO, BATISTA e 

SILVA, 2011) destacou que os líderes de enfermagem, os diretores de serviço e a gestão mais 

alta, deverão desenvolver comportamentos, competências e qualidades essenciais para 

liderarem. Para o avanço dessas características, a estrada passa pelo progresso de 

conhecimentos tais como a eficiência em diagnosticar e compreender a situação que quer 

influenciar.A eficiência na adaptação de condutas a presente situação, leva em conta a melhor 

situação que se visa alcançar, finalmente, consegue-se evoluir a comunicação, uma vez que 

líderes eficazes são aqueles que se dedicam a trabalhar efetivamente com a equipe em busca 

de um objetivo comum.Privilegia-se assim a relação e a integração (ALVES, RIBEIRO e 

CAMPOS, 2010; ICN, 2010; PTAPPEN, WEISS e WHITEHEAD, 2010). 

Liderar é, também, um importante processo de influência exercido para fazer surgir 

algumas qualidades, essenciais no âmbito laboral, tais como integridade, coragem, atitude, 

iniciativa, energia, otimismo, perseverança, equilíbrio, capacidade de lidar com o stress e 

autoconhecimento (ALVES, RIBEIRO e CAMPOS, 2010; PTAPPEN, WEISS e 

WHITEHEAD, 2010). 

Justamente por isso, a investigação procurou enfocar, principalmente, nos dois 

primeiros capítulos, por reconhecer a importância teórica do tema. Por se tratar de algo 

complexo, esse tema assumiu, nas últimas décadas, uma importância cada vez maior. 
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Inicialmente, abordaram-se os vários conceitos em torno da liderança, da motivação e da 

satisfação, de modo que possibilitasse retratá-los da melhor forma. E, a partir desse ponto, 

formularam-se as questões norteadoras desse estudo, com o propósito de solucioná-las, a 

saber: 

• Qual a correlação entre satisfação no trabalho dos técnicos e auxiliares de enfermagem 

com a supervisão e liderança dos enfermeiros?  

• Qual a satisfação dos técnicos e auxiliares de enfermagem com o trabalho?  

• Qual a motivação dos técnicos e auxiliares de enfermagem para o trabalho?  

• Qual o estilo de liderança utilizado pelos enfermeiros, na percepção dos técnicos e 

auxiliares de enfermagem? 

Essa pesquisa teve como principal objetivo analisar a influência do estilo de liderança 

na motivação e na satisfação dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Embasaram-na as 

seguintes produções: Escala de Satisfação com a Supervisão de LOUREIRO (2005), 

Questionário de Motivação (DIAS, 2001), Escala de Avaliação Gerencial (MELO, 2004) e 

Escala de Satisfação no Trabalho de SHWAN, MORAES e COOPER (1993).Assim, o estilo 

de liderança foi avaliado pelos enfermeiros chefes, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Primordialmente, esse estudo constitui uma pesquisa de caráter descritivo, transversal 

e correlacional, com abordagem quantitativa, cujo alvo foi os enfermeiros chefes, técnicos de 

enfermagem e auxiliares de enfermagem do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro, constituindo assim uma amostra de 627 sendo assim distribuídos, 103 

enfermeiros, 357 técnicos de enfermagem, 157 auxiliares de enfermagem. A coleta de dados 

ocorreu entre agosto a dezembro de 2013. 

De acordo com as análises realizadas, pode-se atestar que as hipóteses formuladas se 

verificam. Com relação à liderança, foi possível fazer um panorama mais real do estilo de 

líder presente nessa instituição hospitalar (Hospital de Clínicas da UFTM).Analisou-se o nível 

de motivação dos liderados e, por conseguinte, as necessidades de motivação dos liderados 

e,especificamente, a relação entre as necessidades e o estilo gerencial do líder presente nesta 

instituição.  

Ficou evidente que os líderes de enfermagem (enfermeiros chefes) são participativos e 

preocupados com os liderados, que há uma influência significativa na motivação de seus 

liderados, com consequências em seu desempenho e interesse. Destaca-se que, o estilo de 

liderança no Hospital de Clínicas é fator crítico de sucesso e fracasso mais importante, pois se 

conseguiu dar resposta à pergunta de partida. Na análise dos estilos de liderança o 
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questionário se mostrou adequado para os enfermeiros do Hospital de Clínicas, onde foram 

aplicados.  

Por meio da leitura e interpretação dos questionários, foi possível agrupar e classificar 

o estilo de liderança, na opinião dos liderados,adotado por um líder com característica para o 

fator tarefa. Isso significa que o perfil é de um chefe mais comprometido com normas, regras, 

hierarquias entre outros. Há aindao fator situacional, na qual o líder é mais comprometido 

com a liberdade de trabalho.  

Assim, reconhece-se a importância de cada membro do grupo na realização das 

tarefas, empenha-se nas decisões tomadas, age de modo responsável e ponderado, estimula os 

membros do grupo e salienta o bom relacionamento entre eles. Institui uma atmosfera e um 

ritmo de trabalho amigável, apoia as boas relações, com um apropriado desempenho 

organizacional, pois mantém um equilíbrio entre as necessidades de trabalho e a moral dos 

liderados (REGO e CUNHA, 2009b).   

Pode-se supor que os pressupostos sobre as principais teorias da motivação e da 

satisfação se sustentam, pois, de acordo com essa investigação foi possível demostrar que 

tantomotivação como a satisfação são fatores que levam os colaboradores a desempenhar bem 

suas atividades no ambiente organizacional.  

A motivação é um fator preponderante no envolvimento e na gerência de 

competências, é o motivo pelo qual os indivíduos fazem as coisas e por que se envolvem em 

algum tipo de esforço. A motivação não dependede resoluções ou de transferências, é um 

procedimento mais enigmático que não decorre da vontade de quem quer motivar, mas se 

constitui como uma disposição intrínseca relacionada a quem se dirige o método 

motivacional.  

Necessitam-se criar condições vantajosas à motivação, bem como definir meios de 

acompanhamento e avaliação que concordem em definir meios simples e objetivos, não se 

pode simplesmente transferi-la.A motivação dos técnicos e auxiliares de enfermagem é 

encarada como um dos grandes desafios que se colocam à liderança nesse âmbito. 

Conhecidapela multiplicidade de facetas, a motivação tem, na opinião de CURTIS & O’ 

CONNELL (2011), diversas abordagens, passíveis de uso com vista ao seu incremento na 

classe de enfermagem.  

Em resumo, conforme a teoria de Maslow, as instituições que incorporam equipes de 

saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) devem buscar incentivos que 

proporcionem, efetivamente, a motivação de seus liderados. Sobretudo, por meio deboas 
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condições de trabalho, organização do trabalho, de um ambiente saudável, capaz de conceber 

interações com as chefias e demais equipe de trabalho, beneficiando a progressão, a 

autonomia e a responsabilidade (CARNEIRO, 2009). 

Coordenar indivíduos, suas competências e desenvolver conhecimentos individuais, é 

uma função altamente complexa. Justamente por isso, estabelece-se um fator decisivo, quer 

para o profissional de saúde, refletindo-se na satisfação no trabalho, quer para o sucesso 

institucional. Pois, a direção para o sucesso tem que ser trilhada em conjunto, sendo 

necessário o empenho de todos, deve-se requerer especial atenção, em específicas dos 

indivíduos que lideram.  

Rego e Cunha advertem que “os colaboradores são parceiros dos líderes na execução 

do trabalho organizacional e nos processos de mudança (…) sem bons seguidores não há bons 

líderes” (2004, p. 40). GALVÃO (1998) salienta que  

Os investimentos na formação do enfermeiro líder possibilitarão a esse 
profissional a tornar-se um agente de mudança, criando inovações com o 
propósito de melhorar a organização, a equipe de enfermagem e 
principalmente a assistência prestada ao cliente/paciente (p. 306). 
 

 Importa dizer que nenhum estilo é melhor que o outro. O que parece ser mais 

significativo é o grau de influência que o enfermeiro chefe apresenta. Em outras palavras, a 

maneira como ele se relaciona com os elementos de seu grupo, como tem estruturado a 

liderança de enfermagem e o tipo de poder que tem dentro do serviço que lidera é 

fundamental. 

É necessário que a satisfação seja valorizada e monitorada pelas organizações, 

possibilitando uma maior satisfação aos seus liderados, tendo como cenário a excelência da 

assistência. Somente com a participação e o envolvimento de todos os funcionários 

envolvidos as instituições poderão caminhar rumo ao sucesso. 

Portanto, apesar do exposto nessa investigação, há a certeza de que muito ainda pode e 

deve ser dito. Deixa-seregistrado que abordagens posteriores deverão ser fortalecidas e 

conceituadas empiricamente.    
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CAPÍTULO 6 

IMPLICAÇÕES TEÓRICAS, PRÁTICAS, REFLEXÕES, 

LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.1 REFLEXÕES E IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 

 

Na atualidade é fundamental que as organizações percebam a importância que o 

estilo de liderança assumido pelo líder tem no processo de motivação e satisfação de seus 

subordinados. Esse estímulo deve ser utilizado como ferramenta que possibilite o 

enfrentamento de uma variedade de desafios que exigem flexibilidade, habilidade e 

capacidade para lidar com as novas demandas de mercado.  

As organizações e os seus líderes devem aprimorar condições e meios que 

desenvolvam a capacidade intelectual e criativa de seus liderados, assim como valorizar as 

ideias que possibilitem motivação e satisfação no ambiente de trabalho.     

O conceito de liderança, estilo de liderança, motivação e satisfação, nas últimas 

décadas, adquiriu grande importância no cotidiano dos líderes, constituindo ações e objetivos 

a serem alcançados por todos. Além disso, tal conceito possibilita ações visionárias que 

atinjam metas e objetivos, fomentando assim, o sucesso organizacional. 

Portanto, não há fórmulas, receitas formuladas ou subterfúgios que provoquem a 

motivação e a satisfação dos indivíduos, pois cada um traz consigo o fio condutor de 

motivação e satisfação. Resta aos líderes, então, saber trabalhar com as idiossincrasias de cada 
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sujeito, em busca de um ambiente saudável para que todos possam desenvolver suas 

atividades de forma motivada e satisfeita com o trabalho. Observa-se que as pessoas 

motivadas e satisfeitas desempenham suas atividades de forma mais eficiente, eficaz e com 

qualidade. 

Na existência de uma liderança eficaz e eficiente, os líderes devem ser pessoas com 

bom potencial criativo, conhecedores de sua equipe de trabalho, participantes e que utilizem 

meios e artifícios para envolver sua equipe de forma que juntos possam construir um 

ambiente harmonioso e confiável no desempenho de suas atividades. 

Ferraz (2010) referiu que no passado, as pessoas eram mantidas em estado de 

ignorância por seus líderes, a fim de facilitar a manipulação por intimidação e autoritarismo. 

Andrade, Moura e Torres (2010) salientaram que o cenário mundial requer flexibilidade de 

resposta e capacidade de rápida adaptação das organizações, principalmente, das lideranças 

para sobrevivere se manter competitivas. Dessa forma, os líderes devem ser capazes de adotar 

modelos mentais adaptados à realidade atual, devido às mudanças que ocorrem 

continuamente, decorrentes de demandas situacionais, internas e externas. 

Essa investigação recomenda que o estilo de liderança desenvolvido pelo enfermeiro 

pode ser o elo primordial para a motivação e satisfação de seus liderados. Pode-se observar 

que, apesar da insatisfação que investigações desse tipo causam na instituição, os sujeitos da 

pesquisa se sentiam satisfeitos com seus líderes.   

Dessa forma, é importante que as instituições, principalmente as de saúde, busquem 

líderes que apresentem um perfil profissional com capacidade de inovação, competentes, 

hábeis ao trabalhar com conflitos, bons ouvintes, comunicativos,que apresentem postura 

ético-profissional, sensibilidade e que tenham aporte também em seu desenvolvimento 

profissional e pessoal no interior da organização. Concomitantemente, os líderes devem 

promover um ambiente organizacional favorável,possível de se desempenhar as atividades de 

forma eficiente e com qualidade. 

Portanto, os líderes devem criar estratégias, programas e treinamentos para manter 

seus liderados em condições de desenvolver seu potencial na instituição, assim como mantê-

los em harmonia com o grupo de trabalho e instituição. Dessa forma, conseguirão fazer com 

que se mantenham motivados e satisfeitos, realizando suas atividades de forma mais confiante 

e com qualidade.   

Pode-se refletir sobre a importância do tema, a saber,a liderança, estilo de liderança, 

motivação e satisfação na saúde e na enfermagem, influenciando a organização do trabalho. O 
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enfermeiro, ao cursar graduação em nível superior, sobretudo no Brasil, reconhece que uma 

de suas principais funções é administrar os serviços e a equipe de trabalho.  

A proporção entre o número de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no 

trabalho favorece e reafirma a tarefa de administrar os cuidados por meio da equipe, pois 

muitas vezes eles têm, por plantão de trabalho, dez ou mais técnicos e auxiliares para um 

enfermeiro líder da equipe.  

De acordo com MELO (2004) muitos investimentos têm sido dispensados para 

recrutar, selecionar, avaliar e capacitar indivíduos para ocuparem posições de liderança. É 

sabido que dependendo das circunstâncias, os indivíduos apresentam tendências que levam a 

agir de um modo ou outro, conforme o contexto e as variáveis envolvidas. Dessa maneira, 

observa-se que os líderes poderão agir direcionando o comportamento dos liderados para o 

desenvolvimento de tarefas ou para o fortalecimento das relações interpessoais, seja por meio 

de um suporte incentivador, motivador ou de apoio ao indivíduo. 

Os estudos acerca da liderança são fundamentados em diferentes abordagens. 

DAVEL, MACHADO e GRAVE (2001) esclarecem que as concepções e preferências 

metodológicas dos pesquisadores são fatores que influenciam a escolha da abordagem de 

liderança a ser investigada. As análises mais discutidas reconhecem a liderança como uma 

combinação de traços pessoais, com destaque ao comportamento do líder e aos motivos que 

permeiam a eficácia da liderança (BOWDITCH e BUONO, 2004; COVEY, 2002; GIL, 

2008). 

Satt e Cristello (2009, p. 30) afirmaram que “estudos revelaram que a motivação dos 

colaboradores é um fator que caminha junto com a produtividade, já que trabalhadores 

motivados e satisfeitos estarão mais predispostos para o trabalho”. Os mesmos autores ainda 

referiram que a “motivação é o resultado da interação do indivíduo com determinada 

situação”, portanto, ela surge de um desejo ou de uma necessidade que a pessoa tem de 

realizar alguma coisa.  

MARTINS, KOBAYASHI, AYOUB E LEITE (2006) afirmaram que os estudos 

sobre satisfação no trabalho/emprego são muitos, no Brasil e no mundo e, abrangem diversas 

linhas de pensamento. Resultados de várias pesquisas identificaram como preceptores da 

satisfação no trabalho os conteúdos mentais do indivíduo, como crenças, valores, fatores 

relacionados à disposição, moral e possibilidade de desenvolvimento no trabalho. A satisfação 

profissional dos enfermeiros é fundamental para a manutenção da segurança e qualidade dos 

cuidados de enfermagem (AMENDOLAIR, 2012).               
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 Portanto, poder-se-ia assegurar que apesar do exposto nesse estudo, existe a 

consciência de que há muito ainda a se dizer, porém essas páginas são muito pouco para tanto. 

Ficam aqui os registrospara os prováveis enfoques subsequentesque se fortaleçam e se 

fundamentem empiricamente.     

 

 

6.2. LIMITAÇÕES 

 

Para o desenvolvimento da investigação, evidenciaram-se algumas situações 

facilitadoras e outras limitantes. Dentre as facilitadoras não se pode deixar de mencionar a 

coordenação e orientação vinda da Universidade Trás-aos-Montes Alto Doro que sempre 

direcionou o foco da pesquisa dentro da linha de pesquisa escolhida, além de considerar o 

potencial de cada pós-graduando. Esse fator permitiu o amadurecimento e o esforço 

permanente do aluno de pós-graduação da UTAD para atingir sua produção científica com 

melhor qualidade e compromisso científico. 

A primeira limitação foi com a aplicação dos instrumentos de coleta de dados, a falta 

de interesse da população selecionada em participar da pesquisa dificultou, pois 

foramreceptivos, mas demoraram em retornar com os instrumentos. Outra limitação foi o 

prazo limitado para aplicação do instrumento com uma amostra de 617 indivíduos, 

atravancando assim a aplicação dos instrumentos de coleta de dados.  

Outra limitação foiarealidade vivenciada pelos pesquisadores que também deve ser 

lembrada como fator que interfere no andamento da pesquisa. Na atualidade, o cientista 

depende sobremaneira do fomento, de recursos, da disponibilidade e disposição do 

pesquisador.Nesse caso, a pesquisadora atua num hospital que se caracteriza como um 

‘laboratório de ensino-pesquisa e extensão’, porém, o espaço para tais funções é priorizado 

aos professores da universidade e não aos técnicos-administrativos.  

Desenvolver uma cultura de pesquisa fora do mundo acadêmico não é uma tarefa 

fácil, especialmente para profissionais com dedicação total aos cuidados de enfermagem. A 

pesquisa em enfermagem, em geral, ainda é muito restrita às universidades e os enfermeiros 

clínicos têm poucas oportunidades para desenvolver projetos de pesquisa.  

Em primeiro lugar, como implantar programas de pesquisa em enfermagem? Para 

tanto, é necessário conhecer o passado acadêmico dos enfermeiros, assim como suas crenças e 

sua auto-eficácia em pesquisa, para adotar as estratégias mais apropriadas. Além disso, ainda 
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não há um consenso sobre o melhor modelo de treinamento e apoio à pesquisa, ou como 

engajar de maneira eficaz os enfermeiros clínicos na pesquisa. Desse modo, é necessário um 

programa abrangente e multifacetado para preencher essa lacuna entre pesquisa e prática 

(SILVA et al, 2012).     

Outra limitação desse estudo deve-se ao fato de que o hospital estava passando por 

uma transição administrativa impactando, assim, a coleta de dados. A escala de serviço de um 

mês para o outro sofria várias modificações o que se tinha de servidor/funcionário numa 

escala já não conferia com a escala do mês seguinte.  

 

 

 

6.3. RECOMENDAÇÕES 

 

Os resultados da pesquisa indicam para o desenvolvimento de investigação com os 

mesmos objetivos, porém, em outras realidades, países e profissionais diversos.Publicar e 

divulgar a tese sãorecomendações éticas que possibilitam e viabilizam o repensar crítico, 

podendo transformar positivamente a realidade da liderança na equipe de enfermagem que 

atua em serviços de saúde. 

Um estágio de Pós-Doutoramento para tratar do mesmo tema pode ser recomendável 

de modo a amadurecer a linha de pesquisa e divulgar no mundo científico esse interesse que, 

num olhar global, envolve várias áreas do conhecimento. As áreas da economia, 

administração, direito trabalhista, psicologia organizacional, saúde e educação são ciências 

que se encontram num olhar crítico-reflexivo sobre o tema a que sededicou: a liderança dos 

enfermeiros, a satisfação e motivação para o trabalho dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem.        

Ainda recomenda-se que os profissionais de enfermagem que realizaram o trabalho de 

modo eficiente, eficaz e com qualidade tenham em mente os seguintes aspectos: 

a) O planejamento do trabalho, com definição das prioridades a serem tomadas; 

b) A construção e proposta de treinamentos periódicos; 

c) Abusca de alternativas de trabalho educativo para os profissionais de saúde 

(enfermagem);o envolvimento de todos os profissionais de enfermagem no processo 

de trabalho, desde o planejamento à execução; 
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d) Aelaboração de critérios para admissões de novos profissionais de saúde 

(enfermagem);a criação de estratégias para acompanhamento desses profissionais 

dentro do ambiente de trabalho procurando detectar o surgimento de alguma anomalia 

que possa vir a prejudicar a sua saúde e o seu trabalho junto aos pacientes; 

e) Abusca de alternativas que envolvem todos os profissionais de saúde (enfermagem) no 

trabalho de forma harmoniosa.   

A construção de uma nova realidade só tem força se criada em conjunto com os 

interessados, especialmente, os profissionais de saúde (enfermagem). Nenhuma solução 

externa terá continuidade se os profissionais não estiverem envolvidos. 
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APÊNDICE A -Questionário de identificação socioeconômico-demográfico dos profissionais:  
enfermeiros líder, técnicos e auxiliares de enfermagem 
 
 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

 
Questionário de identificação socioeconômico-demográfico dos profissionais:  
enfermeiros líder, técnicos e auxiliares de enfermagem 

Assinale com uma cruz o quadro correspondente à sua situação. 

1. Sexo: Feminino                                  Masculino 

2. Procedência 

        Minas Gerais   Outros---------------------------------------------------------- 

3. Estado Civil 

      Solteiro         Casado ou Vivendo Maritalmente          Divorciado/Separado           Viúvo 

4. Tipo de horário de trabalho? 
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       Diurno                                Noturno 

5. Nível salarial   

     Abaixo do salário mínimo do Brasil (R$ 622,00-2012)                      Acima do salário 
mínimo 

6.  Dependentes 

     Filhos                               Pais                            Outros 

7. Convênios de saúde 

     Sistema de Saúde Pública (Sistema Único de Saúde-Brasil)           Cooperativa médica 
Privada 

9. Idade: -----------------Anos 

10.Tempo de Exercício Profissional:---------------- Anos 

 

ANEXOS 
 
 
ANEXO A - Questionário Satisfação no Trabalho do OSI – Occupational Stress Indicator 
 

 
 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

 
Escala Satisfação no Trabalho do OSI – Occupational Stress Indicator 

 
Instrumento elaborado por Cooper (Robertson et al.,1990), traduzida e validado para o 
português por Swan, Moraes e Cooper (1993). Versão em português da escala Satisfação no 
Trabalho disponível em Couto (2000). Este questionário fornecerá dados que possibilitarão 
caracterizar a satisfação com o trabalho de uma forma geral e a satisfação com aspectos 
específicos do trabalho. Por favor, dê sua opinião honesta e responda todas as questões. Em 
cada uma das próximas questões, assinale a alternativa que mais se aproxima do seu 
sentimento em relação ao aspecto do trabalho em questão. Responda fazendo um X no 
número de cada questão, de acordo com a seguinte legenda abaixo. 
 
6   enorme satisfação 
5   muita satisfação 
4   alguma satisfação 
3  alguma insatisfação 
2   muita insatisfação 
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1  enorme insatisfação 
 
Como você se sente em relação ao seu trabalho? 

1. Comunicação e forma de fluxo de informações na 
empresa em que você trabalha    

6 5 4 3 2 1 

2. Seu relacionamento com outras pessoas na empresa 
em que trabalha    

6 5 4 3 2 1 

3. O sentimento que você tem a respeito de como seus 
esforços são avaliados 

6 5 4 3 2 1 

4. O conteúdo do trabalho que você faz 6 5 4 3 2 1 
5. O grau em que você se sente motivado por seu 

trabalho 
6 5 4 3 2 1 

6. Oportunidade pessoais em sua carreira atual  6 5 4 3 2 1 
7. O grau de segurança no seu emprego atual 6 5 4 3 2 1 
8. A extensão em que você se identifica com a imagem 

externa ou realizações de sua empresa 
6 5 4 3 2 1 

9. O estilo de supervisão que seus superiores usam 6 5 4 3 2 1 
10. A forma pela qual mudanças e inovações são 

implementadas 
6 5 4 3 2 1 

11. O tipo de tarefa e o trabalho em que você é cobrado 6 5 4 3 2 1 
12. O grau em que você sente que você pode crescer e se 

desenvolver em seu trabalho 
6 5 4 3 2 1 

13. A forma pela qual os conflitos são resolvidos 6 5 4 3 2 1 
14. As oportunidades que seu trabalho lhe oferece no 

sentido de você atingir suas aspirações e ambições 
6 5 4 3 2 1 

15. O seu grau de participação em decisões importantes 6 5 4 3 2 1 
16. O grau em que a organização absorve as 

potencialidade que você julga ter 
6 5 4 3 2 1 

17. O grau de flexibilidade e de liberdade que você julga 
ter em seu trabalho 

6 5 4 3 2 1 

18. O clima psicológico que predomina na empresa em 
que você trabalha 

6 5 4 3 2 1 

19. Seu salário em relação à sua experiência e à 
responsabilidade que tem 

6 5 4 3 2 1 

20. A estrutura organizacional da empresa em que você 
trabalha 

6 5 4 3 2 1 

21. O volume de trabalho que você tem para desenvolver 6 5 4 3 2 1 
22. O grau em que você julga estar desenvolvendo suas 

potencialidades na empresa em que trabalha 
6 5 4 3 2 1 
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ANEXO B- 
Parecer do 
Comitê de Ética 
em Pesquisa com 
Seres 
Humanos. 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - Uberaba-MG 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NA MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO 
DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

Você está sendo convidado (a)a participar do estudo (Influência da liderança na motivação e 
satisfação dos técnicos e auxiliares de enfermagem). Os avanços na área da saúde ocorrem 
através de estudos como este, por isso a sua participação é importante. Os objetivos deste 
estudo é caracterizar o perfil socioeconômico-demográfico dos enfermeiros chefes, técnicos e 



 

164 
 

auxiliares de enfermagem; verificar o estilo de liderança que apresenta o líder de sua equipe 
de trabalho; identificar a influência da liderança na motivação dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem; identificar a influência da liderança na satisfação dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem; descrever qual a visão dos liderados sobre o estilo de liderança que apresenta o 
líder de sua equipe de trabalho. Caso você participe, será necessário responder um 
instrumento sobre liderança, motivação, estilo de liderança, um sobre o perfil 
socioeconômico-demográfico. Não será feito nenhum procedimento que lhe traga qualquer 
desconforto ou risco à sua vida. O único risco será a perda de confidencialidade que será 
minimizada pelo uso de número dos participantes. Você poderá obter as informações que 
quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, 
sem prejuízo. Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, 
mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não 
serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois 
você será identificado com um número. 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTOLIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Título do Projeto: INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NA MOTIVAÇÃO E SATISFAÇAO 
DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 

Eu----------------------------------------------------------------------------, li e/ou ouvi o 
esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei 
submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que 
sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha 
decisão. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei 
dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo. 

Uberaba, ----------/----------/----------------- 

____________________________________                                 _______________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável         Documento de Identidade 

_______________________________________________ 



 

165 
 

Assinatura do pesquisador responsável 

Pesquisador Responsável: Profa Dra. Leila Aparecida Kauchakje Pedrosa (34) 3318 5484 
Instituição: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Telefone de contato (34) 3318 5484 
Orientanda: Cristina de Oliveira: Enfermeira: Pronto Socorro Adulto da Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro período da manhã. Telefone: (34) 3318 5174 ou celular (34) 9978 7358. 
Em caso de dúvida em relação a esse documento, você pode entrar em contato com o Comitê 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, pelo telefone: 3318-5854 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO D– 
Parecer da 
Gerência em 
Pesquisa no 
Âmbito do 
Hospital de 
Clínicas. 
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ANEXO E – Solicitação de liberação da escala de serviço dos enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem. 
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ANEXO F – Solicitação de autorização de realização da coleta de dados nos vários setores do 
Hospital de Clínicas com os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 
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ANEXO G – Contrato celebrado entre UFTM/HC com a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH). 
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ANEXO H –Questionário: satisfação com a supervisão. 
 
 
 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

 
Questionário da Satisfação com a Supervisão (Loureiro R., 2005). Adaptado de Munson e 
Carlton (2000) – Short Form Supervision Satisfaction. 
 
Responda às questões que se seguem colocando um círculo envolvendo a alternativa que 
melhor expressa a sua opinião, de acordo com a legenda abaixo: 
6  (CP) Concordo plenamente 
5  (C)  Concordo  
4  (CL)  Concordo ligeiramente 
3  (DL) Discordo ligeiramente     
2  (D) Discordo     
1  (DP) Discordo plenamente       
 

1- O meu chefe respeita-me como profissional CP C CL DL D DP 
2- O  meu chefe me da autonomia para realizar o meu trabalho CP C CL DL D DP 
3- Sinto que o meu chefe tem contribuído para o crescimento 

profissional supervisor é bom 
CP C CL DL D DP 

4- O meu chefe é bom na organização do trabalho CP C CL DL D DP 
5- O meu chefe sabe ensinar CP C CL DL D DP 
6- O meu chefe tem me ajudado a desenvolver minha auto-

estima 
CP C CL DL D DP 

7- Penso que a avaliação que o meu chefe faz do meu trabalho 
é justa 

CP C CL DL D DP 

8- A avaliação que o chefe faz do meu trabalho é correto CP C CL DL D DP 
9- Globalmente estou satisfeito com a experiência profissional 

demonstrada pelo meu chefe 
CP C CL DL D DP 

10-  Eu desejo manter as minha sessões de avaliação CP C CL DL D DP 
11-  O meu chefe ajudou me a melhorar de eficiência como 

técnico/auxiliar de enfermagem 
CP C CL DL D DP 

12-  O mue chefe teme ajudado a melhorar eficácia como 
técnico/auxiliar de enfermagem 

CP C CL DL D DP 

13-  Os meus valores acerca do que constituí um bom cuidado 
são semelhante aos do meu chefe 

CP C CL DL D DP 

14-  Posso confrontar meu chefe com uma situação CP C CL DL D DP 
15-  O meu chefe esta receptivos a novas ideias CP C CL DL D DP 
16-  O meu chefe tem conhecimento teóricos nos aspectos 

práticos do meu desempenho 
CP C CL DL D DP 

17-  O meu chefe é simpático CP C CL DL D DP 
18-  O meu chefe põe me à vontade quando falo com ele  CP C CL DL D DP 
19-  O meu chefe fala claramente nas reuniões CP C CL DL D DP 
20-  O meu chefe usa gravações e registros individualizados 

como material de apoio durante as entrevistas do processo 
de avaliação 

CP C CL DL D DP 

21-  A minha Instituição é um lugar bom para se trabalhar CP C CL DL D DP 
22-  Raramente me aborreço com o meu chefe CP C CL DL D DP 
23-  Raramente tenho conflitos com o meu chefe CP C CL DL D DP 
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ANEXO I - Questionário:  Motivação no Trabalho. 
 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

 
QUESTIONÁRIO:  MOTIVAÇÃO NO TRABALHO 

adaptado de: Jones & Pfeiffer (1973) 
 

O objetivo deste questionário é  obter o feed-back sobre a motivação sentida e percebida pelos 
técnicos e auxiliares de enferamgemdurante a sua jornada de trabalho no hospitalar onde 
desenvolve suas funções. Solicitamos que respondessem deforma pessoal e sincera, pois não 
existe respostas certas ou erradas, apenas existe a sua opinião pessoal. Responda, por favor a 
todos os itens e apenas uma vez em cada item. Responda fazendo um X no quadrado que 
corresponde à respostas que mais se adequar à sua opinião. Utilizando a legenda abaixo: 
 
7  (DA) Discordo absolutamente 
6  (D)  Discordo   
5  (D ±)  Discordo mais ou menos 
4  (NS)  Não sei              
3 (C ±)   Concordo mais ou menos   
2 (C) Concordo 
1 (CP) Concordo plenamente 

 
1 – Deveriam ser atribuídos aumentos salariais específicos aos 
profissionais de saúde (técnicos e auxiliares de enfermagem 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

2 – A existência de protocolos de atuação ajuda aos 
profissionais de saúde (técnicos e auxiliares de enfermagem)  

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

3 – Os técnicos e auxiliares de enfermagem deveriam ser 
informados de que as suas atividades dependem da forma de 
trabalho e da eficiência e eficácia da sua instituição 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

4 – Os enfermeiros chefes deveriam dar muita atenção às 
físicas do trabalho 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

5 – Os enfermeiros chefes deveriam trabalhar muito no 
sentido de criar uma boa e amigável atmosfera de trabalho e 
de relacionamento entre os técnicos e auxiliares de 
enfermagem 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

6 – Reconhecimento individual de performance acima da 
média, tem muito significado para os técnicos e auxiliares 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

7 – Os enfermeiros chefes que são indiferentes, magoam 
frequentemente os sentimentos dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem  

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

8 – Os técnicos e auxiliares de enfermagem pretendem sentir 
que a suas capacidades e técnicas estão a ser aplicadas e 
respeitadas no seu desempenho 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

9 – Os benefícios e Prêmios, como sentimento de pertence, 
dados pela instituição à antiguidade dos técnicos e auxiliares 
de enfermagem  

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

10 – Praticamente todas as atividades e serviços poderiam ser 
feitos de forma mais estimulante e competitiva 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

11- A maior parte dos técnicos e auxiliares de enfermagem DA D D± NS C± C CP 
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querem dar o seu melhor em tudo aquilo que fazem 7 6 5 4 3 2 1 
12 – A direção da instituição podia mostrar mais interesse 
pelos técnicos e auxiliares de enfermagem se organizar ou 
fizesse patrocínio de ações sociais e recreativas extra laborais 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

13 – O orgulho pelo desempenho pessoal é atualmente uma 
importante recompensa 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

14 – Os técnicos e auxiliares de enfermagem gostam de poder 
pensar que são os melhores na sua área de atividade 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

15 – A qualidade dos relacionamentos informais para o 
técnico e auxiliares de enfermagem é muito importante 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

16 – Se houvesse incentivos financeiros, a performance de 
desempenho dos técnicos e auxiliares de enfermagem iria 
melhorar 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

17 – A visibilidade dos técnicos e auxiliares de enfermagem 
por parte dos superiores hierárquico é importante 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

18 – Os técnico e auxiliares de enfermagem geralmente 
gostam de programar as suas próprias tomada de decisões, 
associadas a essas atividades com o mínimo de intervenção 
dos seus chefes 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

19 – A segurança de pertencer ao quadro da função pública é 
importante para o técnicos e auxiliares de enfermagem  

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 

20 – Ter bom equipamento e material em qualidade para 
trabalhar é importante para os técnicos e auxiliares de 
enfermagem 

DA 
7 

D 
6 

D± 
5 

NS 
4 

C± 
3 

C 
2 

CP 
1 
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ANEXO J -Questionário: escala de avaliação do estilo gerencial (Melo, 2004). 

 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

  
Questionário: Escada de Avaliação do Estilo Gerencial (Melo, 2004). 
 
O objetivo deste questionário é obter o feed-back sobre o estilo de gerenciamento 
percebida pelos enfermeiros, assim com sobre a visão dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem sobre o estilo de liderança desenvolvido pela chefia imediata.  Solicitamos 
que responde deforma pessoal e sincera, pois não existe respostas certas ou erradas, 
apenas existe a sua opinião pessoal. Responda, por favor a todos os itens e apenas uma vez 
em cada item. Responda fazendo um X no símbolo de cada questão, de acordo com a 
seguinte legenda abaixo: 
5 Sempre age assim 
4 Frequentemente age assim  
3 Ocasionalmnete age assim  
2 Raramente age assim 
1 Nunca age assim 
 

Fatores/Assertivos 1 2 3 4 5 
Fator Relacionamento 

1. Encontra tempo para ouvir os membros do grupo       
2. Interessa-se pelos sentimentos dos subordinados      
3. Mostra-se acessível aos subordinados      
4. Demonstra respeito pelas ideias dos subordinados      
5. É atencioso no relacionamento com os subordinados      
6. É compreensivo com falhas e erros dos subordinados      
7. Estimula a apresentação de novas ideias no trabalho       
8. Estimula os subordinados a darem opiniões sobre o trabalho      
9. Demonstra confiança aos subordinados      

Fator Tarefa 
10. Valoriza a disciplina e a subordinação (hierarquia)      
11. Valoriza o aspecto à autoridade      
12. É rígido no cumprimento dos prazos estabelecidos      
13. Pede que os membros do grupo sigam normas e regras estabelecidas      
14. Põe o trabalho em primeiro lugar       
15. Indica aos membros do grupo as tarefas específicas de cada um      

Fator Situacional 
16. Dá maior ou menor liberdade de trabalho ao subordinado, 

dependendo da sua competência para realizar a tarefa   
     

17. Dá maior ou menor liberdade de trabalho ao subordinado 
dependendo da sua disposição para realizar a tarefa 

     

18. Dá liberdade de trabalho aos subordinados que se mostram seguros 
diante da tarefa a ser executada   

     

19. Dá liberdade de trabalho aos subordinados que se mostram 
motivados para executar a tarefa 
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