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RESUMO- O gestor de recursos humanos tende a participar de toda situação estratégica de 

uma organização. Essa função passa muito além do recrutamento, seleção e contratação dos 
colaboradores. Busca-se identificar, entre outros aspectos, a necessidade de um desenvolvimento de 
equipe dentro das organizações e principalmente uma gestão de plano de carreira para os 
colaboradores. Notar que a motivação é o fator chave para se obter um clima organizacional satisfatório 
e uma cultura empresarial modelo. Perceber a motivação como uma atitude diferenciada, para se obter 
padrões de excelência notados pelos colaboradores e também pela sociedade onde a empresa está 
inserida. Ao identificar a importância da motivação dentro das empresas, estimular os fatores 
motivacionais. Como exemplo a citar, a estratégia de se identificar e reter talentos dentro da 
organização. Estimular os colaboradores a se capacitarem. Ter conhecimento que com essa 
capacitação a gestão de recursos humanos planeja onde o colaborador pode chegar dentro da empresa 
e busca divulgar ao colaborador o patamar que ele pode obter na empresa. Havendo oportunidade a 
gestão de recursos humanos deve convidar o colaborador para um cargo onde o seu perfil se enquadra. 
Gerar dessa forma um grupo com alto índice de capacitação, com o fator motivacional gerado pela 
expectativa do cargo onde o trabalhador se vê melhor aproveitado, se torna um diferencial para a 
gestão de recursos humanos no mercado de trabalho e diante da sociedade.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Motivação. Plano de Carreira. Valorização. 

 
ABSTRACT- The human resources manager tends to participate in every strategic situation 

of an organization. This function goes far beyond the recruitment, selection and hiring of employees. It 
seeks to identify, among other aspects, the need for a team development within the organizations and 
mainly a management of the career plan for the employees. Note that motivation is the key factor in 
achieving a satisfactory organizational climate and a model business culture. To perceive motivation as 
a differentiated attitude, in order to obtain standards of excellence noticed by the employees and also 
by the society where the company is inserted. By identifying the importance of motivation within 
companies, stimulating motivational factors. As an example, the strategy of identifying and retaining 
talent within the organization. Encourage employees to train themselves. Be aware that with this training 
human resources management plans where the employee can reach within the company and seeks to 
disclose to the employee the level he can obtain in the company. If there is an opportunity for human 
resources management, the employee should be invited to a position where his / her profile fits. To 
generate a group with a high level of qualification, with the motivational factor generated by the 
expectation of the position where the worker is best used, becomes a differential for the management 
of human resources in the labor market and in front of society. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão de pessoas é uma grande ferramenta a ser utilizada nas empresas e 

vem recebendo a devida atenção dos diretores e presidentes das empresas. 

O gestor de recursos humanos tende a participar de toda situação estratégica 

de uma organização. Essa função passa muito além do recrutamento, seleção e 

contratação dos colaboradores.  

Identifica-se a necessidade de um desenvolvimento de equipe dentro das 

organizações e principalmente uma gestão de plano de carreira para os 

colaboradores.  

Ao perceber a importância da motivação dentro das empresas, estimula-se a 

gerar fatores motivacionais dentro das mesmas. Como exemplo, cita-se a estratégia 

de se identificar e reter talentos dentro da organização. Incentiva-se os colaboradores 

a se capacitarem. Com essa capacitação a gestão de recursos humanos planeja onde 

o colaborador pode chegar dentro da empresa e busca divulgar ao colaborador o 

patamar que ele pode obter na empresa. Havendo oportunidade a gestão de recursos 

humanos deve convidar o colaborador para um cargo onde o seu perfil se enquadra. 

Gerar dessa forma um grupo com alto índice de capacitação, com o fator motivacional, 

gerado pela expectativa do cargo onde o trabalhador se vê melhor aproveitado, se 

torna um diferencial para a gestão de recursos humanos no mercado de trabalho e 

diante da sociedade.  

Segundo Garcia (2010), a motivação é o resultado entre o indivíduo e a 

situação. Ainda segundo Garcia (2010) a situação em que o indivíduo está relacionado 

interfere diretamente no quesito motivacional do indivíduo. 

Em estudo levantado por Barnuevo (2010) entende-se que a motivação varia 

tanto de indivíduos, quanto de indivíduos para tempos diferentes. Sendo assim a 

motivação de uma pessoa estará relacionada aos valores sociais que influenciam 

essa pessoa, analisando que, os valores sociais acompanham a evolução que ocorre 

no decorrer do tempo em uma sociedade. 

Barnuevo (2010), declara que a motivação é a capacidade de empregar altos 

níveis de esforços para atingir uma meta. Dessa forma quando um colaborador tem 

uma meta a ser alcançada consegue ir além das expectativas impostas a ele.  



 

 

Existem impulsos motivacionais que são considerados básicos, e que são de 

diferentes prioridades de indivíduos para indivíduos, e a motivação, relatado por 

Garcia (2010), é o processo das satisfações das necessidades. 

Como mostra Fadiman (1986), Abraham Maslow, que tinha seus estudos 

voltados para a psicologia industrial e administrativa, utilizou desses estudos para 

promover nas indústrias um bem-estar social e psicológico. Dessa forma ele dividiu 

as necessidades humanas organizadas em níveis de hierarquia de importância, tais 

como: as necessidades fisiológicas, as de segurança e as de auto realização.  

Conforme Barnuevo (2010), a motivação seria uma meta ou um resultado de 

parecer atraente para o colaborador e que essa meta deve ser compatível e coerente 

com os anseios da empresa. 

Os estímulos motivacionais são diversos, e a sua finalidade sempre será para 
que as pessoas alcancem seu padrão de excelência. Afinal todos nós temos 
potencial, somos capazes de avançarmos rumo a um padrão de qualidade 
além do esperado, pois um indivíduo motivado consegue empregar um 
esforço maior, isso em comparação com uma pessoa sem motivação. 
(VERGARA, 2003). 

Conforme nas constantes alterações no decorrer do tempo percebe-se que os 

líderes que se voltam para o processo de gestão de pessoas tem que acompanhar a 

evolução e as novidades que a gestão de pessoas requer. 

Para o pleno desenvolvimento deste trabalho, foi elencado o objetivo geral de 

identificar futuros talentos e apresentar uma possibilidade de crescimento. Para que o 

mesmo possa ser atingido, é importante ter como objetivos específicos um programa 

de desenvolvimento de equipe e propor um programa de planejamento de carreira 

para os trabalhadores. 

O grande desafio para se obter um patamar de excelência dentro de uma 

organização, seria obter uma cultura e clima organizacional satisfatório, um projeto de 

plano de carreira para se reter os possíveis talentos na empresa. Com uma gestão 

voltada para as competências do colaborador e um treinamento adequado para se 

desenvolver trabalho em equipe com excelência na função em que atuam. 

Para se alcançar esse desafio e ser um destaque positivo tanto perante a 

concorrência, quanto diante da sociedade como um todo, a empresa deve gerar 

líderes, independente da função em que venham ocupar. Deve ser uma empresa 

motivada e que gere motivação para seus colaboradores. E para isso é preciso desejo 



 

 

de instruir os colaboradores a se ajudarem, é necessário à distribuição de funções e 

responsabilidades dentro da empresa. 

Contribuir dessa forma com as empresas que desejam adequar, utilizar, manter 

e propagar a motivação em sua cultura.  

Analisa-se a necessidade que toda empresa tende para manter uma boa 

imagem perante a sociedade. 

O objetivo da realização desse trabalho é mostrar a importância que a 

motivação traz a uma empresa bem como os benefícios adquiridos a mesma. Para 

alcançar o patamar de uma empresa motivada necessitamos, por vezes, descobrir os 

anseios sociais dos membros dessa empresa, a fim de nos tornarmos facilitadores 

para a realização desses mesmos anseios. 

2 MOTIVAÇÃO  

A motivação é um atributo essencial para se alcançar uma meta, seja pessoal 

ou profissional.  

A motivação é o ato de agir, mover a uma direção. Na área profissional é o 

estimulo para agir para que empresa possa ter um patamar de excelência.  

Segundo Chiavenato (1999, p. 595), como mostra a figura, Abraham Maslow 

relata sobre a motivação voltada para atender cinco tipos de necessidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Fonte: Adaptado de Chiavenato (1999, p.595) 

Chiavenato (1999, p. 595) cita: 

“A primeira é a necessidade fisiológica, onde estão os fatores em que se 

encontram às necessidades de alimentação, sono, desejo sexual. Quando essas 

vontades não são satisfeitas tendem a dominar o indivíduo”. 

Chiavenato (1999, p. 595) relata sobre a segunda necessidade: “A segunda é 

a necessidade de segurança, onde o indivíduo busca estabilidade, necessidade de 

proteção e fuga do perigo”. 

Chiavenato (1999, p. 595) cita sobre a terceira necessidade: “A terceira é a 

necessidade social ou de relacionamento, onde se busca associação de participação, 

troca de amizade e afeto”. 

Chiavenato (1999, p. 595) diz sobre a quarta necessidade: “A quarta é a 

necessidade de estima, o indivíduo busca apreciação, confiança, status e prestígios”. 

Chiavenato (1999, p. 595) relata sobre a quinta necessidade: “A quinta e última 

necessidade é a necessidade de realização, onde se busca o reconhecimento das 

suas realizações e do próprio potencial, sendo um processo contínuo”. 

Segundo Maximiano (2004, p. 143), a motivação possui três propriedades: 

direção, intensidade e permanência. 



 

 

A direção no quesito motivacional indica para onde vai o comportamento do 

colaborador.  

Segundo Rocha Pinto (2006), existe dois tipos de direção para se tomar: a 

direção de afastamento e a direção de aproximação. 

Quando alguém se motiva por aproximação, pretende se juntar onde ocorrem 

situações que lhe venha trazer prazer, conforto e tranquilidade.  

O perfil de motivação por aproximação utilizado em uma empresa faz com que, 

o colaborador avance e tenha por objetivos, melhores resultados e melhores 

oportunidades. Esse tipo de motivação faz com que o colaborador realmente se 

aproxime do que almeja.  

Os colaboradores que se aproximam mais de seus objetivos são mais 

valorizados no mercado de trabalho, e este requer profissionais que tenham 

motivação, ambição e visão, requisitos de uma motivação direcionada para 

aproximação de seus objetivos e ideais.  

Quando o colaborador resolve se motivar por afastamento é porque ele tem 

como objetivo se distanciar da dor, do desconforto e do estresse. 

Ainda segundo Rocha Pinto (2006), esse direcionamento motivacional cria uma 

barreira de prudência no colaborador. Afinal existem lugares perigosos e ações 

nocivas, que merecedoras do afastamento dos colaboradores, assim como 

pensamentos negativos que merecem ser bloqueados. 

Portanto se um colaborador se motiva por afastamento do fracasso, e da 

derrota certamente alcançara sucesso e vitória.  

Dessa forma descobrir que a motivação por aproximação é direcionada ao 

alcance de metas, enquanto a motivação por afastamento é direcionada para a 

identificação e resolução de problemas.  

Robbins (2005) relata que a intensidade motivacional está relacionada com o 

esforço que o colaborador coloca em realizar uma determinada função.  

Pode-se também colocar a intensidade motivacional como o esforço que o 

colaborador desprende para ir à empresa e realizar a sua função. Dessa forma a 

intensidade motivacional é um importante elemento quando se referi ao quesito 

motivacional. 



 

 

Ainda segundo Robbins (2005) a intensidade motivacional não é capaz de 

realizar resultados favoráveis, a menos que essa intensidade seja conduzida em uma 

direção que beneficie a organização. 

Robbins (2005) declara que a permanência motivacional é relacionada ao 

tempo de persistência que a motivação permanecerá em um indivíduo. Dessa forma 

a permanência motivacional é a medida de quanto tempo uma pessoa consegue 

manter seu esforço.  

Percebe-se que indivíduos motivados têm por tendência se manter na 

realização de uma tarefa até que seus objetivos sejam atingidos. 

Chiavenato (1999, p. 596) relata que Frederich Herzberg formulou uma teoria 

em que considera dois fatores, sendo o primeiro fator a ser observado por Herzberg 

são os fatores higiênicos. São fatores que estão no ambiente, fora do controle das 

pessoas, como por exemplo, salário, benefícios e condições físicas do trabalho. 

Quando esses fatores são ótimos, evitam a insatisfação e quando são precários, 

levam à insatisfação.  

Chiavenato (1999, p. 596) observou que a política e a administração das 

empresas, as supervisões e as condições de trabalho, as relações interpessoais, o 

dinheiro, o status e a segurança estão relacionados à ambientes, situações ou 

conquistas expostas aos fatores higiênicos.  

Os fatores higiênicos não produzem um aumento na capacidade do 

trabalhador, mas impedem perdas consideráveis em seu desempenho profissional. 

Por esse motivo os fatores higiênicos são considerados também como fatores de 

manutenção, pois precisam ser mantidos continuamente. 

O segundo fator que Chiavenato (1999, p. 596) relata é o fator motivacional. 

Cita os fatores motivacionais como fatores relacionados com o conteúdo do cargo e 

envolvem sentimentos de reconhecimento profissional, auto realização. Quando são 

ótimos, causam satisfação e quando não são atendidos, evitam a satisfação.   

Dessa forma o fator motivacional de Herzberg, citado por Chiavenato (1999, p. 

596), é relacionado a sentimentos de realização, de crescimento profissional e de 

reconhecimento que podem vivenciar em um trabalho desafiante e pleno de sentido. 

Usou-se esse termo porque tais fatores parecem ter um efeito positivo sobre a 

satisfação no trabalho, muitas vezes resultando num aumento da capacidade total de 

produção do colaborador. 



 

 

Contudo Vergara (2003) considera que a teoria dos dois fatores de Herzberg 

está diretamente relacionada com a questão do ego e que Herzberg deixou de 

considerar esse fator. Entretanto deve-se considerar o ego como uma fonte 

motivadora e assim perceber que quer pelos fatores externos (no ambiente de 

trabalho), quer em fatores internos (sentimentos) a teoria de Herzberg tem importância 

no atual mercado de trabalho. 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

Com o intuito de comprovar a importância da motivação, como ferramenta para 

a gestão de pessoas, visando o sucesso da organização, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e uma pesquisa de campo, numa empresa comercial, no município de 

Montes Claros. 

3.1 Delineamento de Pesquisa 

Pretender mostrar como o fator motivacional pode ser considerado um dos 

maiores, se não o maior fator de integração do colaborador com a empresa em que 

ele atua. 

Analisando o mercado atual percebe-se que as empresas que auxiliam seus 

funcionários a alcançarem metas pessoais têm um alto nível de produtividade em 

relação àquelas que não estimulam os seus colaboradores alcançarem suas metas 

pessoais.  

É comprovado que empresas que influenciam seus colaboradores com 

incentivos psicológicos, possuem uma maior produtividade, e assim um maior lucro, 

que aquelas que se preocupam em demasia com o ambiente físico da empresa. O 

diferencial dessas empresas está no devido valor que a empresa demonstra que o 

funcionário tem para ela.  

Dessa forma percebe-se que a integração do colaborador e a empresa, têm 

como primordial fator e característica as relações humanas na gestão de recursos 

humanos.  

As recompensas sociais não materiais tais como saber ouvir e elogiar, são tão 

importantes quanto um aumento de salário. Gerando um bem-estar para o 



 

 

colaborador da empresa. Fazendo com que ele venha se sentir útil, acreditando que 

seu trabalho está não somente sendo reparado, mas que está sendo parte do 

crescimento da empresa.  

Procura-se alertar para a importância da motivação e assim os benefícios que 

ela gera dentro de uma organização.  

A pesquisa foi realizada através de visita na empresa. Desejava-se alcançar a 

empresa em geral, ou seja, os cinco colaboradores que trabalham na empresa, 

independentemente da função. Todos os cinco colaboradores estiveram envolvidos 

no processo e responderam de prontidão o questionário. A pesquisa foi elaborada 

com utilização de um questionário anônimo, visando atingir os objetivos gerais e 

principais desse projeto.  

3.2 Resultado e Análise de dados 

Percebe-se a necessidade que a empresa tem para manter uma boa imagem 

perante a sociedade. Sabe-se que a empresa possui uma boa reputação na região 

em que atua.  

Identifica-se o nível de satisfação da sociedade perante a empresa, percebeu-

se que os seus clientes se sentem integrados, familiarizados com a empresa. 

Ao medir o nível de satisfação entre os funcionários da empresa percebeu-se 

que a empresa sempre foi muito transparente perante os seus funcionários, clientes e 

fornecedores, e que essa transparência de certa forma é bem recebida pelos 

colaboradores da empresa.  

Conforme o gráfico 1.0, logo abaixo, baseado no questionário proposto, 

detecta-se que a empresa possui um bom nível de satisfação entre seus 

colaboradores e entre os colaboradores e o gestor. 



 

 

 

 

Percebeu-se que empresa gosta do trabalho desempenhado pela mesma para 

a sociedade, mas questiona-se sobre a satisfação da sociedade, como um todo, em 

relação à empresa. 

O objetivo geral da realização desse estudo é identificar futuros talentos e 

apresentar uma proposta de crescimento. Enquanto o objetivo especifico esta voltado 

para propor um programa de desenvolvimento de equipe, e propor um programa de 

planejamento de carreira para os trabalhadores. 

Para se alcançar o patamar de uma empresa motivada necessita-se, por vezes, 

descobrir os anseios sociais dos membros dessa empresa, a fim de surgir facilitadores 

para a realização desses mesmos anseios.  

Segundo o gráfico 2.0 logo abaixo, baseado no questionário proposto, percebe-

se um contraste nas informações oferecidas pelos funcionários. Percebe-se que os 

colaboradores estão satisfeitos em trabalhar na função que exercem, embora não 

tenham perspectiva de crescimento dentro da empresa. Apoiam a gestão da empresa, 

contudo sentem que mereciam uma descontração para eles e para seus familiares. 

Esses dados se adicionam à declaração de facilidade de comunicação com o gestor 

da empresa e grande conhecimento sobre seus direito e deveres. 
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Na empresa não existe um departamento de marketing ou comunicação. A 

empresa é bem vista e respeitada perante a sociedade. Ela também confia por demais 

no laço de familiarização existente entre ela, fornecedores e clientes. Existe uma 

despreocupação com a concorrência, assim ela tem por grande ameaça esse excesso 

de confiança e despreocupação com a concorrência. 

Descobriu-se que o planejamento estratégico visa somente o lucro e satisfação 

do cliente, tudo é voltado para isso, o resto, para a empresa deve ser ignorado. A 

palavra chave na empresa é familiarização. Satisfação entre clientes, fornecedores e 

empresa. 

Apesar de haver uma grande ausência de programas motivacionais a empresa 

possui um clima de satisfação em um nível de conformidade entre seus funcionários. 

Os conflitos são mínimos e não existem programas de gestão de carreiras e gestão 

de recursos humanos.  

Hoje em dia, a empresa que não valoriza seus funcionários perde muito em 

credibilidade. O desafio então é a valorização dos funcionários para a preservação da 

empresa.   

A empresa que valoriza seus colaboradores é também valorizada por eles. 

Percebe-se que a organização se preocupa com o nível de satisfação entre seus 

funcionários e que os funcionários, de forma geral, estão satisfeitos com sua situação 

na empresa. Mas existe uma maneira da entidade ir um pouco mais longe à questão 

de uma boa divulgação diante da sociedade.  
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Conforme o gráfico 3.0, logo acima, baseado no questionário proposto, 

percebe-se que os colaboradores estão insatisfeitos com a remuneração, pois entre 

as opções do questionário, quase todos citaram o salário como um empecilho entre 

os colaboradores e o gestor.  

Se a empresa colocar em pratica o fator motivação ela conseguirá atingir um 

grande patamar, no quesito de integração entre empresa, colaboradores e clientes. 

Ela possuirá uma maior divulgação, familiarização e principalmente integração entre 

seus clientes, por causa da motivação com que ela trabalha com seus colaboradores.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar a empresa e seus colaboradores, embasado do questionário 

apresentado, nota-se que o que os colaboradores esperam da empresa nada mais é 

que reconhecimento e respeito. Os colaboradores esperam ser ouvidos pelo gestor 

da empresa, principalmente no que se diz respeito a remuneração. 

Em cumprimento com o objetivo geral identificamos o funcionário responsável 

pela limpeza, organização e auxílio aos outros dois colaboradores, sendo um 

colaborador de ensino médio completo, tendo boa vontade para realizar as funções 

atribuídas a ele, capaz de administrar a empresa quando preciso, conhecedor de cada 

função e dá política da empresa. Acredita-se que ele posa ser um futuro talento para 
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a empresa e propomos, conforme o objetivo geral, de forma a incentivar esse 

colaborador, que se valorize esse funcionário com um salário melhor, isso além de ter 

como rotina, saber elogiar um serviço bem realizado, ato que produz um sentimento 

de satisfação entre os membros dessa empresa. 

Propõe-se em cumprimento aos objetivos específicos, um programa de 

desenvolvimento de equipe, voltado para a existência de um maior comprometimento 

e também de uma melhor integração entre os funcionários, os mesmos deveriam ser 

ouvidos pelos administradores da empresa no que se refere a possíveis benefícios e 

melhor remuneração. Acredita-se que uma reunião mensal ou bimestral com seus 

colaboradores para saberem deles onde a organização pudesse agir, ou como 

melhorar, traria uma grande satisfação para os membros dessa empresa, mas uma 

reunião anual para decidir a possibilidade de uma remuneração melhor iria gerar um 

clima na empresa de enorme satisfação e reconhecimento diante de seus 

colaboradores.  

Empresas que motivam seus colaboradores a estudarem, geram não somente 

um benefício para ela, mas para toda sociedade de forma geral. E conscientizar os 

colaboradores da necessidade de obterem mais conhecimento é também uma 

responsabilidade da empresa à qual esses funcionários trabalham. 

5 CONCLUSÃO 

Acredita-se que esse trabalho, alcançou seus objetivos gerais e específicos e 

que será um diferencial para quem utilizar de forma correta, o fator de integração pela 

motivação na empresa em que atua.  

Confia-se que esse trabalho direcione a gestão de recursos humanos a se 

atentar mais para a motivação de seus funcionários, e auxilia-la no quesito da 

descoberta de um possível talento na empresa.  

Espera-se que empresas que atuam motivando, quer seja elogiando o serviço 

realizado, quer dando um aumento de salário ou uma promoção podem ultrapassar 

suas metas programadas e se destacam da concorrência com um clima 

organizacional satisfatório e uma cultura empresarial melhor, ocasionando uma 

possível retenção de talento e um planejamento de salário aos colaboradores. 



 

 

A motivação de seus funcionários é uma das maiores metas que uma empresa 

deveria desejar alcançar. Sabe-se que pessoas motivadas são mais comprometidas 

e estimulam outras pessoas a terem esse comprometimento com a empresa.  

Para ter uma boa imagem perante a sociedade as empresas poderiam, antes 

de procurar meios para o crescimento físico, desenvolver entre os seus colaboradores 

uma integração maior. E a forma mais assertiva de se realizar uma integração entre a 

empresa e seus colaboradores seria utilizando o fator motivacional.  
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

 

1- Você gosta da função que exerce? 
     (   ) Sim      (   ) Não     (   ) Às vezes 
  
2-Como é o seu relacionamento com os seus colegas? 
(   ) Ótimo      (   ) Bom   (   ) Regular   (   ) Ruim 
  
3-Você tem perspectiva de crescimento na empresa? 
     (   ) Sim      (   ) Não        (   ) Às vezes 
  
4- A sua relação com o gestor da empresa é:  
       (   )Ótima             (   )   Boa          (   ) Regular     (   ) Ruim    
  
5-Você   já foi advertido ou suspenso? 
  (   ) Sim     (   ) Não    (   ) Não me lembro 
 
6- A metodologia (forma de se comunicar) utilizada pelo seu gestor  facilita no 
processo de desenvolvimento seu e da empresa?  
   (   ) Sim     (   ) Não    (   ) Às vezes 
 
7- O gestor  utiliza situações de descontração (festas, viagens...)? 
   (   ) Sim     (   ) Não    (   ) Às vezes 
 
8- Você se sente à vontade para fazer perguntas ao seu gestor quando não entende 
o que lhe foi solicitado?  
   (   ) Sim     (   ) Não    (   ) Às vezes 
 
9- Você conhece os seus direitos e deveres na empresa?  
  (   ) Sim              (   ) Não 
 
10) Marque com um X as situações que atrapalham a relação com o gestor: 

a) (   ) Timidez 

b) (   ) Autoritarismo do gestor 

c) (   ) Normas rígidas da empresa 

d) (   ) Falta de comunicação 

e) (   )  Outras: Citar:  

 

 

 

 

 


