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RESUMO: Atualmente as empresas vivenciam o que podemos chamar de era do 
consumidor, pois cada vez mais o cliente tem acesso aos mais variados tipos de 
produtos e mercados. Nesse contexto, é comum que a clientela exija das empresas 
melhores produtos e atendimento. Como existem muitas empresas que vendem 
produtos semelhantes, é preciso fazer a diferença no serviço oferecido. A qualidade 
desse serviço pode garantir o sucesso ou insucesso de uma empresa, portanto as 
ações voltadas para melhorar o atendimento tem sido uma grande preocupação por 
parte dos empresários. O artigo em questão irá discutir a importância da motivação, 
um ferramenta não muito recente, mas de grande importância para as empresas que 
buscam êxito nos resultados, para garantir seu sucesso de mercado. Apesar da 
presença acentuada de máquinas na realização de muitas atividades, a participação 
humana na realização de muitas tarefas diárias permanece indispensável. Portanto 
é fundamental que essas pessoas sejam vistas como peças fundamentais do 
sucesso da empresa da qual fazem parte e como tal sejam motivadas a realizar 
ações cada vez melhores, satisfazendo-se e satisfazendo a clientela para a qual 
presta serviço. A discussão aqui travada objetiva ajudar as empresas a buscarem 
uma maneira de manter seu cliente primeiro, o funcionário, satisfeito. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A qualidade dos produtos oferecidos pelas empresas está presente em 

diferentes momentos e etapas da comercialização, e apesar de o conceito de 

qualidade ser relativo, apresenta características definidas por organizações 

governamentais e comerciais. Essa percepção comercial e gerencial representa 

aspectos importantes na comercialização do produto e na fidelização da clientela. 

No entanto, nos últimos anos, final do século XX até os dias atuais, tem-se 

notado que além do produto de qualidade, é importante valorizar a qualidade do 

serviço de atendimento. Isso decorre principalmente devido às mudanças no 

comportamento dos clientes que recebem fortes influências da tecnologia. 

Segundo Bogman (2002), a qualidade do atendimento que a empresa oferece 

ao cliente pode determinar aspectos como “o sucesso ou o fracasso” de um 

empreendimento. A relação dos colaboradores com a clientela de uma empresa 

representa uma parcela significativa de como ocorre a interação colaborador e 

empresa, uma vez que a cultura empresarial está refletida nas ações dos 

colaboradores. 

Podemos dizer que isso decorre, principalmente, devido às estratégias de 

marketing utilizadas pelas empresas para atrair os clientes e estabelecer 
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concorrência de produtos e serviços oferecidos, haja vista que, caso o cliente não se 

sinta plenamente satisfeito, ele tende a optar por outro produto e/ou serviço.  

Para compreendermos melhor essa intervenção do marketing no processo de 

evolução das empresas e seus produtos e serviços oferecidos, recorremos aos 

estudos, trabalhos e pesquisas realizadas por Chiavenato (2000), Nobre (2011), 

Bergamini (2008), Bekin (1995) e Cobra (2002), este último, sobre a divisão da 

história do marketing, que ocorreu através de processos históricos. O objetivo é 

compreender as questões que são desenvolvidas dentro das empresas na 

atualidade, voltadas para a motivação e o marketing  

Para Cobra (1997), as relações econômicas decorrentes do sistema 

capitalista fizeram com que o marketing fosse utilizado como uma ferramenta de 

adaptação do sistema capitalista às necessidades do contexto social, histórico e 

econômico. Dessa forma, destacamos as seguintes etapas do desenvolvimento do 

marketing: 

 

 Era da produção – deu-se até meados de 1925, quando as economias 

europeias e norte-americanas mais desenvolvidas se orientavam pela 

produção. Tudo que se produzia era, praticamente, consumido; não havia 

preocupação com vender. Dessa forma, não existia o marketing (p. 28). 

 Era da venda – entre 1925 e início dos anos de 1950, com as técnicas de 

produção dominadas, passou a existir um excedente. A preocupação, então, 

mudou de foco. As nações mais desenvolvidas passaram a buscar formas de 

escoar os excedentes de produção. As empresas começaram, assim, a 

anunciar seus produtos na expectativa de que os consumidores recebessem 

os vendedores e comprassem o que estava sendo ofertado. A orientação 

dessas empresas passou a ser para a atividade de vendas (p. 28). 

 Era do marketing – após a Segunda Guerra Mundial, com a volta dos 

soldados, passaram a nascer muitas crianças nos Estados Unidos, o que 

levou ao surgimento da população baby boom. Esse fato animou o mercado 

de fraldas, brinquedos, medicamentos etc. Em seguida, houve a explosão dos 

teenagers, adolescentes ávidos por consumir roupas, som, diversos produtos 

e serviços etc. (p. 29). 

 Era do marketing digital – atualmente, os hábitos de comunicação e 

consumo estão mudando de acordo com os avanços tecnológicos, o comércio 
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eletrônico e a existência da internet. Praticamente tudo pode ser consumido 

por meio de um computador (p. 29). 

 

Nesse contexto, observamos que a exigência do cliente ocorre, 

principalmente, pelo fato de o sistema neoliberal, com livre concorrência, 

proporcionar diversas e diferentes opções de produtos e serviços ofertados por 

diversos tipos de comércios.  

Essa realidade proporciona um elemento de apoio para empresas na hora de 

usarem a motivação como uma ferramenta de marketing para estimular os 

colaboradores e atrair seus clientes externos com o objetivo de manter suas 

empresas no mercado competitivo. 

Partindo dessa perspectiva, surgem muitas especulações no que diz respeito 

ao ambiente interno das organizações e às ações voltadas para melhorar a 

qualidade dos serviços prestados, particularmente no que concerne ao modo como o 

colaborador é visto dentro da empresa e o que motiva o aperfeiçoamento de suas 

ações de trabalho. Tais ações voltam-se, principalmente, para o comprometimento 

do colaborador com os objetivos da empresa a fim de que ele seja mais do que um 

empregado, mas um cliente satisfeito dentro da própria empresa.  

Nesse sentido, empresas criam modelos de gerenciamento de qualidade 

dentro do ambiente interno das empresas, objetivando ações que possam satisfazer 

as necessidades de seus empregados que agora passam a ser vistos não apenas 

como mera força de trabalho, mas como um primeiro cliente, ou cliente interno, que 

precisa estar integrado à ideologia da empresa como parte fundamental do sucesso 

da empresa e que, para tanto, deve estar motivado a desenvolver suas atividades. A 

relação decorrente dessa prática empresarial está na interação do colaborador, que 

também é cliente e divulgador do produtor comercializado, ao lidar com o produto de 

venda, de negociação, de administração etc.  

Mesmo sabendo que a motivação não depende apenas de ações externas, 

diferentes líderes empresariais atualmente usam a motivação como uma aliada às 

ações voltadas para o êxito de suas empresas. Essa preocupação está relacionada, 

principalmente, às diversas transformações sociais, econômicas, políticas e 

tecnológicas ocorridas nos últimos anos. Tais transformações proporcionaram aos 

colaboradores, informações sobre o mundo que lhes rodeia e outras possibilidades 
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de emprego fora de sua empresa, favorecendo, cada vez mais, uma autonomia para 

defender seus próprios interesses. 

Apontamos que esses fatores despertam o interesse em pesquisar o assunto, 

ou seja, consideramos como relevante estudar a motivação no trabalho em questão, 

a partir da motivação como uma ferramenta de endomarketing, pois entendemos 

que hoje a conquista do cliente não depende apenas do produto oferecido, mas, 

dentre outros fatores, de uma relação que envolve direitos do próprio consumidor e 

das normatizações que as empresas têm que cumprir. 

Portanto, discutir os novos rumos das relações das empresas com os 

colaboradores e o consumidor é fundamental não apenas para as empresas, mas 

para a sociedade como um todo, já que ambas dependem dessas relações para 

suprir suas necessidades.  

A maneira como o termo motivação vem ganhado espaço e sendo usado 

como ferramenta para otimizar a qualidade de serviços prestados por empresas 

desperta grande interesse e portanto merece ser estudado para que possamos 

entendê-la como ferramenta fundamental dos programas de endomarketing 

adotados pelas empresas, na atualidade, para alcançar seus objetivos.  

De acordo com Ximenes (1999), a partir do minidicionário da Língua 

Portuguesa, compreendemos, de forma sintetizada e apenas explicativa, que:  

 

A palavra motivação vem do Latim, moveres, mover e refere-se em 
psicologia, em etologia e em outras ciências humanas à condição do 
organismo que influencia a direção (orientação para um objetivo) do 
comportamento. Em outras palavras é o impulso interno que leva à 
ação. 1. Motivação – ação ou efeito de motivar. 2. Exposição de 
motivos. 3. Conjunto de fatores que interagem para determinar a 
conduta de uma pessoa. O estudo da motivação busca entender 
como em determinados momentos e ambientes os seres humanos 
agem e têm determinadas ações (p. 419). 

 

Nessa perspectiva, a motivação pode ser realizada por diferentes aspectos e 

diferentes pessoas, porém esperamos no papel do líder a intrínseca prática de 

motivar seus liderados, uma vez que a função de coordenar e de orientar os 

colaboradores é atribuída a cargos específicos que trazem uma condição que não 

pode deixar de ser vinculada ao líder. 

De acordo com Bekin (apud GADELHA, 2010), as empresas desenvolveram 

um olhar mais voltado para a satisfação de seus colaboradores passando a vê-los 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_humanas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_%28psicologia%29
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não apenas como um empregado, mas como cliente interno dos produtos que 

oferece e que, por sua vez, irão atender às necessidades do cliente final ou externo.   

Essa construção interna das empresas representa uma relação com a própria 

sociedade; os colaboradores que antes não eram compreendidos com seres fora do 

ambiente de trabalho, passam a ser, entre outros aspectos, uma extensão da 

empresa. Além disso, o colaborador desenvolve uma relação mais próxima ao 

representar a sua própria atividade no ambiente social. 

 

[...] um ambiente que se cria a partir do momento em que todos 
aqueles que formam a empresa se comprometam numa ação 
marcada por valores de cooperação rumo ao objetivo final: satisfazer 

o cliente, dando-lhe a qualidade esperada.  (BEKIN apud 
GADELHA, 2010, p. 26). 

 

Podemos observar, a partir da colocação do autor, como funcionam as ações 

voltadas para a melhoria das organizações que investem na motivação e a têm 

como forma de atingir suas metas na liderança de mercado. 

A motivação tem assumido um papel de valorização na sociedade 

globalizada, assim como seus possíveis significados, como tem sido estimulado 

pelas empresas e tem sido fator de relevância para impulsionar seu sucesso de 

mercado, uma vez que o Brasil como país emergente, ou em desenvolvimento, 

precisa motivar seus colaboradores para o próprio crescimento da empresa. 

A partir dessa concepção, faremos uma comparação entre as diferentes 

maneiras de se entender a motivação, a partir do contexto atual de mercado local. 

Buscamos compreender os motivos que levam a essa visão. Discutiremos como as 

ferramentas motivacionais impulsionam as empresas a conseguirem seu sucesso de 

mercado, haja vista que a mesma será vista como elemento fundamental do 

ambiente interno de trabalho. 

Assim, o presente artigo, de cunho bibliográfico, apresentará conceitos e 

concepções discutidas por estudiosos anteriormente citados, com o objetivo principal 

de entender como as relações que envolvem a liderança, o empresarial, o gerencial 

está relacionada diretamente ao sucesso das organizações.  

 

2.  MOTIVAÇÃO: UM DOS MAIORES DESAFIOS DAS EMPRESAS NA 

ATUALIDADE 

 



8 
 

2.1. As Diversas Formas Para Obter Motivação 

 

Apesar de sabermos que a motivação constitui-se, sobretudo, de um impulso 

interno do ser, muitas estratégias externas foram e continuam sendo utilizadas na 

tentativa de impulsionar o colaborador a realizar ações voltadas para atingir 

determinados objetivos e satisfazer o empregado e/ou empregador. 

A produção humana evoluiu bastante desde o início das primeiras atividades 

do homem primitivo até os dias atuais. A princípio, o trabalho era visto apenas como 

forma de garantir a sobrevivência em clãs, não havendo, portanto, necessidade de 

acumular excedentes. De acordo com Nobre (2011), “as organizações em clãs e a 

instituição do trabalho como forma de produção de alimentos e artefatos de que 

necessitavam, traziam promessas de que podia se tornar menos penoso e arriscado 

à vida da espécie na Terra” (p.19). 

A vida em grupo de interesses e de afinidade, como os clãs, garantiu aos 

seres humanos condições ligadas à proteção de ataques externos, de predadores, 

de maneira tal que a própria interação em sociedade fez surgir a necessidade de um 

líder que pudesse orientar os grupos a se organizarem de modo a garantir a sua 

própria sobrevivência. Dessa forma, o líder, de acordo com o seu tempo, motiva os 

grupos a seguir normas e cumprir metas que os levem a um mesmo fim, que seria 

sobreviver. 

O processo de relacionamento em sociedade fez com que as interações 

sociais passassem a ser mais complexas, exigindo adaptações e modificações, 

particularmente no que concernem às organizações das atividades de subsistência; 

estas foram as que mais tiveram modificações, em parte devido ao aumento da 

população e da produção de bens de produção e em parte, pelas novas 

perspectivas diante das necessidades que foram sendo motivadas, ou seja, dos 

interesses que foram sendo criados pela própria humanidade.   

Além desse, outros momentos marcam as etapas de evolução da produção 

humana. A mais significante delas, de acordo com Nobre (2011), foi a chamada 

Primeira Revolução Industrial. Muita coisa mudou a partir desse acontecimento, 

como o abandono do sistema feudal e a convivência com o capitalismo. 

Adventos desse novo sistema, as máquinas industriais e agrícolas, em 

substituição à mão de obra, proporcionaram a migração de trabalhadores para áreas 

urbanas, motivados pelas expectativas de melhores salários e uma possível melhora 
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nas condições de vida. Havia, nessa época, grande número de pessoas nas fábricas 

cumprindo pesadas jornadas de trabalho para realizar uma produção em grande 

escala. 

Naquela época, o colaborador, apesar de ser parte essencial da organização, 

não era valorizado e a relação com seu superior baseava-se, principalmente, no 

medo, obediência, fidelidade e necessidade. Nesse período, mesmo que de forma 

primitiva, a motivação já permeava o ambiente interno das organizações na tentativa 

de garantir maior produção e, por conseguinte, maiores lucros, uma vez que  

 

A produção em escala era ainda algo muito novo e o tratamento das 
grandes concentrações de pessoas nas fábricas durante muitas 
horas necessitava de ajustes. Neste período, as formas conhecidas 
para obter motivação centravam-se apenas na coerção do 
trabalhador. O ambiente primitivo organizava a produção baseada no 
medo e na relação servil. (NOBRE, 2011, p. 22) 

 

Essa forma de motivação prevaleceu durante o regime de trabalho escravo, 

em que as pessoas eram motivadas a desenvolver suas atividades em obediência 

aos seus senhores por medo de castigos, penalizações, do poder de influência, 

predominante até o final do século XIX, embora atualmente ainda se tenha 

resquícios desse tipo de submissão no nosso país.  

De acordo com Nobre (2011), a transição, de fato, do período artesanal para 

o industrial deu-se a partir de 1776 com a invenção da máquina a vapor por James 

Watt.  

A partir desses acontecimentos, mencionados acima, e de outros fatores 

sociais, econômicos, políticos e culturais, ocorreram muitas modificações, tanto nas 

organizações de trabalho, como na sociedade. As empresas passaram a crescer de 

forma muito rápida ainda que de forma desorganizada. Passou a existir a 

competição e a concorrência, fazendo com que as organizações primassem por 

mais qualidade e eficiência nos produtos e serviços oferecidos.  

Conforme Nobre (2011), surge, na nova organização, a necessidade da 

divisão do trabalho dentro das empresas. O estudioso Frederick W. Taylor, 

engenheiro americano, propôs estudar a administração como ciência e a partir de 

então, surge a administração científica. 
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Para Nobre (apud BERGAMINI, 1997), os seguidores da administração 

científica entenderam que deveriam conseguir com que os funcionários atingissem 

níveis de produtividade predeterminados; com isso, 

 

As operações de trabalho foram tornando-se cada vez mais simples 
e rotinizadas, começando, em especial, pelo fracionamento de 
cargos nas linhas de montagem. Em lugar de clima de punição, 
adotou-se a crença de que o dinheiro seria a principal fonte de 
incentivo à motivação. Acreditou-se que a maioria dos trabalhadores 
escolheria os seus empregos não tanto pelo tipo de trabalho ou pelo 
conteúdo dos cargos, mas principalmente o faria tomando por base 

as perspectivas de remuneração. (p. 20). 
 

Observamos, diante dessa concepção, que naquela época, o colaborador não 

tinha muito interesse em conhecer os objetivos da empresa da qual fazia parte; seu 

objetivo maior era cumprir tarefas para obter sua remuneração, estando o foco de 

interesse do colaborador ligado apenas ao salário, ao invés da qualidade de vida, 

ascensão profissional, sucesso etc. 

Segundo os estudos de Nobre (2011), além da Teoria da Administração 

Científica, nessa mesma época surge a Teoria Clássica da Administração proposta 

por Fayol, que, ao contrário da primeira teoria, defensora das tarefas de produção, 

privilegiava as tarefas da organização. 

Estudando as concepções de Taylor e Fayol, podemos observar que os 

mesmos apresentam uma maneira distinta de conceber o trabalho e a empresa. O 

primeiro foca a concepção no trabalhador, ao passo que o segundo desenvolve suas 

concepções sobre a empresa. Nosso objetivo aqui é apenas demonstrar algumas 

das teorias existentes que podem favorecer a compreensão em torno da motivação.  

As questões decorrentes desse processo de desenvolvimento das atividades 

dos colaboradores e da percepção em torno das empresas, no que diz respeito à 

motivação, nos faz compreender que as teorias que a tratam como algo capaz de 

despertar as mesmas ações em indivíduos diferentes não levam em consideração 

aspectos particulares, com seus fatores imprescindíveis para se construir aspectos 

motivacionais, uma vez que cada ser possui seus desejos e ambições, de modo que 

a motivação para alcançá-los pode ser diferenciada. 

Os estudos de Nobre (apud BERGAMINI, 1997) mostram que as teorias 

tayloriana e fayloriana perduraram até as três primeiras décadas do século XX, 
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quando surgiu a Teoria das Relações Humanas de Elton Mayo, em 1940, nos 

Estados Unidos, defendendo a ideia de considerar as pessoas em sua totalidade. 

Percebemos, assim, que essa nova teoria é diferente das propostas que 

prevaleciam até então, pois passa a ver o colaborador sob o prisma do 

reconhecimento pessoal e como indivíduo preocupado em ser útil à empresa da qual 

faz parte. Porém, vale ressaltar que esta teoria demonstrou alguns excessos como 

mostra os estudos de Nobre (apud CHIAVENATO, 2000): 

 

[...] As conclusões parciais, omitindo variáveis importantes abordadas 
pelos clássicos, e derrapamento para uma abordagem francamente 
demagógica e manipulativa levaram a Escola das Relações 
Humanas a um certo descrédito, principalmente por valorizar 
símbolos baratos e relegar a plano secundário  as recompensas 
salariais e por tentar esconder duas lógicas diferentes: a do 
empresário, que procura maximizar seus lucros, e a do trabalhador, 
que procura maximizar seu salário (p. 27).  

 

Mesmo apresentando excessos e omitindo fatores importantes para entender 

a ideia de motivação, é importante ver essa teoria como um grande ponto de partida 

para estudarmos a motivação nas organizações, uma vez que ela volta-se para a 

valorização do interpessoal e que, desse modo, cria a oportunidade de 

conhecimento da empresa por parte do colaborador, que se mostra, possivelmente, 

mais integrado à sua função, à sua empresa e à cultura organizacional, podendo 

expor suas opiniões. 

Devido à maneira como tratava a motivação, entre outros aspectos do 

conhecimento, a teoria humanística precisou ser repensada, com o surgimento das 

teorias estruturalistas, que apresentavam uma nova visão integrando os 

conhecimentos das teorias, até então discutidas, a novas ideias que visavam, ao 

contrário das demais teorias, entender as organizações como sistemas abertos, 

valorizando aspectos internos e externos, proporcionando discussões e reavaliações 

dos conhecimentos existentes em torno da motivação, particularmente, sem 

mencionar outros estudos e conhecimentos que foram aprimorados e discutidos a 

partir das novas concepções do estruturalismo como base. 

No tocante à motivação, Nobre (apud BERGAMINI, 1997) destaca que as 

teorias carregavam a tendência de considerar os indivíduos como qualquer outro 

recurso que a organização pudesse dispor, como o financeiro, o tecnológico, entre 

outros recursos. 
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Atualmente, observamos que a economia globalizada focada na tecnologia 

tem ocasionado diversas mudanças nas organizações e transformado muitas 

atividades de produção e modos de organização social. Devido ao grande processo 

de industrialização, nosso país tem atraído mercados consumidores, das mais 

diversas áreas, e também a concorrência. Por isso, tem-se investido em mais 

qualidade de serviços e produtos, na tentativa de manter os lucros oriundos das 

ações dos colaboradores.  

Nesse sentido, é preciso manter uma equipe motivada para conquistar 

objetivos e metas. A motivação dessas equipes é um desafio que as empresas vêm 

enfrentando diante do sistema capitalista atual. Muitas delas apostam em marketing 

voltado para valorização pessoal e profissional, como elogios, remuneração 

diferenciada, particularizada, programas de incentivos aos filhos, objetivando, 

principalmente, manter o empregado satisfeito e seguro em seu ambiente de 

trabalho. 

 

3. POR DENTRO DA MOTIVAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DO LIDER 

 

Na atual conjuntura social, política, econômica e cultural, que pode ser 

entendida com a era do consumidor, é comum vermos empresas investindo cada 

vez mais na qualidade de seus produtos e serviços. No que diz respeito aos serviços 

oferecidos, as organizações precisam investir em ferramentas que possam manter 

suas equipes motivadas para desenvolver ações que gerem resultados satisfatórios, 

eficientes e eficazes na obtenção do lucro das empresas e da satisfação à clientela. 

Com os avanços tecnológicos, o mercado consumidor passou a ter mais 

opções de compra e acesso aos diversos tipos de produtos. Hoje podemos comprar 

vários produtos, das mais variadas categorias, sem sairmos de casa. No entanto, 

mesmo com tanta tecnologia, a contribuição humana para o sucesso das empresas 

ainda é de fundamental importância.  

Para isso é necessário que se tenha pessoas/ funcionários motivados, o que 

tem sido um tanto difícil. As dificuldades de manter pessoas motivadas não se 

restringem apenas às organizações atuais. Segundo Bergamini (2008), especialista 

em comportamento organizacional e doutora em Administração, esse problema 

permeia as empresas há bastante tempo, embora só agora tenha sido reconhecido. 
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Para a autora supracitada, os problemas motivacionais decorrem, 

principalmente, da forma como tratam esta questão; ela afirma que atualmente 

atribuem-se vários problemas internos das empresas à motivação sem que tenham, 

de fato, alguma relação; ou seja, a compreensão dos fatores motivacionais das 

empresas está relacionada a diferentes aspectos, que ocorrem em alguns contextos 

de forma particularizada e externos às decisões empresariais. 

Nesse contexto, as organizações precisam buscar estratégias voltadas para o 

marketing interno para tentar manter seu funcionário satisfeito e consequentemente 

levar satisfação ao cliente externo.  

Na busca por motivação, um bom líder faz toda a diferença; é importante 

entender que motivação e liderança estão interligadas e que devem ser vistas de 

forma conjunta.  O líder ocupa um papel de destaque, mas não pode ser confundido 

com chefe, ele deve proporcionar melhores relações de trabalho e despertar em 

seus liderados a vontade de segui-lo, tornar-se, assim como ele, parte da empresa. 

Para Glenn Rowe (2002); 

 

As decisões e as atitudes tomadas voluntariamente por gerentes e 
funcionários todos os dias acabam por determinar a estratégia 
emergente. Líderes estratégicos entendem esse processo e valem-
se dele para garantir a viabilidade futura de suas organizações. A 
liderança estratégica pressupõe uma visão comum do que uma 
organização deve ser, para que a tomada de decisões rotineiras ou o 
processo de estratégia emergente sejam coerentes com essa visão 
(p10). 

 

Essa técnica de gestão faz com que o desenvolvimento da empresa tenha 

resultado satisfatórios. Embora a realidade atual de muitas empresas nem sempre 

inclua a presença de um líder nas suas estratégias motivacionais, já existem 

algumas, as maiores, que utilizam essa ferramenta como forma de garantir seu 

sucesso de mercado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Viver na era do consumidor implica dizer que o principal objetivo das 

empresas é satisfazê-lo. Essa pode ser a principal estratégia para seu sucesso de 

mercado, mas é também um dos principais desafios, uma vez que, para trilhar esse 
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caminho é preciso buscar inovações e ações que visem uma notável qualidade no 

serviço oferecido pelas empresas. 

É muito visível o grande crescimento do número de empresas, variedades de 

produtos oferecidos e a concorrência. Com a globalização, os avanços tecnológicos 

e o aumento do poder de consumo de uma parcela da sociedade, torna-se essencial 

a diferenciação na qualidade dos serviços que cada empresa tem a oferecer aos 

seus clientes.  

Para garantir bom atendimento, é preciso manter a equipe de trabalho 

motivada. Essa tarefa não é fácil. De acordo com Pink (2010), uma pessoa não pode 

motivar outra. Mas, afinal, o pode ser feito para que as pessoas possam se sentir 

motivadas a desenvolver melhor suas funções dentro das organizações e garantir o 

sucesso das mesmas? Bom, mesmo sabendo que motivação é algo que move as 

pessoas de dentro para fora, é importante destacar que as empresas podem 

proporcionar melhores condições de trabalho que estejam voltadas não só para 

melhorar os resultados das empresas, mas que também visem autorrealização e 

satisfação dos funcionários. 

As empresas que almejam grandes resultados primam por fazer com que 

seus clientes se sintam à vontade e satisfeitos com os serviços oferecidos; tal 

estratégia deve ser posta em prática a princípio com o cliente primeiro, que é o 

empregado. Dessa forma, as empresas estarão afirmando compromisso com sua 

clientela, conquistando sua fidelidade, relação importantíssima para um futuro de 

sucesso. 
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