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Atividades de aprendizagem para 05/07

1. Você deverá desenvolver um programa motivacional para os colaboradores que
trabalham num canteiro de obras. Alguns apresentam desmotivação, o que tem
prejudicado o grupo no que diz respeito ao desenvolvimento das tarefas ao
cumprimento de metas. Nesse sentido, você enquanto empreendedor deverá buscar
soluções que venham a elevar a autoestima dos mesmos e dessa forma motivá-los a
voltar a realizar suas atividades de forma eficaz.
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Conhecer conceitos de liderança de acordo com diversos autores.
Identificar os tipos de habilidades apresentadas pelos líderes.
Demonstrar a importância do trabalho emequipe.

3



Liderar é a arte de inspirar as pessoas em direção à realização de seus
próprios objetivos (Figura 6.1), ou seja, é a habilidade de influenciar
as pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir
objetivos identificados para o bemcomum.
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Figura 6.1: O líder como inspirador

Diversos autores conceituam o ato de liderar. Segundo Bergamini (1994), a liderança tem um
forte respeito, tanto para quem dirige como para aqueles que são dirigidos. Na maioria das
vezes o conceito assumeuma conotação de “dom”, chegando a ser responsável por uma espécie
de comando que certas pessoas exercem sobre as outras, mostrando que o verdadeiro líder
promove aautonomia e a cooperaçãodas pessoas.

Para Mussak (2010), liderar não é fazer e sim, liderar é fazer. É necessário formar equipes,
capacitá-las, inspirá-las a fazer cada vez melhor e, para isso, o líder procura “formar” novos
líderes. Nesse contexto, o empreendedor inspira e é capaz de fazer as pessoas sonharem o seu
sonho.
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Já paraMaxwell (2009), liderança não é algo fácil de ser aprendido, mas apesar
do esforço que o desenvolvimento da capacidade de liderar exige, vale a pena
se tornar um líder pelos benefícios gerados.

Bem, pudemos observar que há diversas conceituações para “liderança”, mas
o que é importante sabermos é que este é um importante aspecto da
administração, logo, do empreendedorismo. A liderança deve estar aliada ao
planejamento e organização. A boa administração de um negócio deve estar
aliada a um bom líder (pessoa que motiva de forma entusiástica seus
colaboradores a fim de atingir os objetivos certos). E fique atento: nem sempre
um bom administrador é um bom líder, pois pode estar direcionando seus
liderados em sentidos contrários.
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As qualidades de um líder podem variar de autor para autor. Segundo Adair
(2000) e Hunter (2004), as principais qualidades que compõem a liderança
são:
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Odesempenho de qualquer líder, seja na alta administração ou na gerência, depende
de habilidades.
Robert L. Katz apudMaximiano (2004) diz que o sucesso da liderança não depende de
traços pessoais, mas de comportamentos, ações e habilidades. Ele dividiu as
habilidades em três tipos:

• Habilidade técnica – refere-se ao conhecimento técnico sobre a atividade a ser
realizada, ou seja, o que se sabe a nível operacional. Ex.: atividade de um
engenheiro, técnico emedificações, etc.
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• Habilidade humana – está diretamente ligada ao fato de lidar com pessoas e
desenvolver equipes para a realização do trabalho. Qualquer líder precisa ter esta
habilidade bemdesenvolvida.

• Habilidade conceitual – é a capacidade de criar modelos a serem implementados,
ou seja, está ligada a ideias. Nos cargos de níveis mais altos de uma organização
(gerência, diretoria, presidência) esta habilidade assume importância crescente.

Figura 6.2: Modelo de habilidades

gerenciais de Katz, 1986
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É importante ainda salientar que a liderança é ocasional, ou seja, ela ocorre de
acordo com a situação. Algo que é solucionado de uma maneira e ocorre
posteriormente num outro contexto pode não ser resolvido damesma forma.

Para alguns autores, a capacidade de liderança é algo nato, ou seja, algo que já
nasce com a pessoa, no entanto para outros, pode ser aprendida através de
esforço eprática.
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A globalização econômica está associada à inovação tecnológica em várias áreas, inclusive na
construção civil, permitindo a agilidade de processos produtivos, bem como a melhor
estruturação dos negócios. Isso se deve ao fato da ocorrência da abertura do comércio
internacional, na qual proporciona o surgimento de diferentes formas de organização do
trabalho.

Há algumas décadas, o trabalho era feito tipicamente de forma artesanal, onde um mesmo
indivíduo confeccionava um produto por inteiro. Atualmente, métodos bastante automatizados
estão substituindo os vários colaboradores que trabalhavam a fim de compor um único produto
por uma única pessoa que conheça e saiba como operar o equipamento de produção. Muitas
horas eram dedicadas ao desenvolvimento de um único produto enquanto que, hoje, máquinas
substituem amão de obra de diversos profissionais.
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Mas é importante destacar que nada substitui o profissional qualificado; para
ele sempre haverá oportunidade de trabalho, uma vez que em qualquer
contexto será necessário alguém para operar os equipamentos, cada vezmais
sofisticados.

Diante desse avanço tecnológico, diversas formas de trabalho têm surgido e se
tornado legítimas, como é o caso da terceirização de serviços, empregos
temporários, trabalho parcial, etc. Tais tendências têm sido vistas de forma
globalizada.

12


