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RESUMO: 

 

Observa-se que as agências de propaganda buscam manter a excelência em relação ao 

atendimento a seus clientes. A figura do profissional de atendimento, que ao longo dos anos 

modificou-se, toma lugar de destaque nesse empreendimento. Seu trabalho apresenta diversas 

possibilidades de atuação, as quais necessitam, além da técnica específica, conhecimentos 

gerais e principalmente do comportamento humano. Neste sentido, busca-se discorrer a 

respeito de sua evolução e das funções exercidas por este profissional. Através da análise das 

teorias da Psicologia, procurar-se-á compreender e destacar quais destas teorias são relevantes 

para o processo de desenvolvimento e aprendizagem do profissional de atendimento na 

agência de propaganda e como este pode ser um líder. 

 

Palavras-chave: profissional de atendimento, agência de propaganda, psicologia, líder. 

 

 

ABSTRACT: 

 

It‟s notable that the advertising agencies aim for excellence when it comes to servicing their 

customers. The role of the customer care professional, over the years has changed, becoming 

a focal point in this venture. His/her job presents with various possible roles, some of which 

require general knowledge, and particularly human behavior knowledge, besides the specific 

skills for the job.  In this sense, the tasks accomplished by this professional and its evolution 

are tried to be understood. Through analysis of the theories of psychology, it will be 

attempted to understand and emphasize which of these theories are relevant to the 

developmental and learning processes of the customer care agent in the advertising agency, 

and how he can be a leader.   

 

Keywords: customer care professional, advertising agency, psychology, leader. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O ser humano está sempre se comunicando e se relacionando. A partir deste fato, 

diversas formas de facilitar essas interações são estudadas e aperfeiçoadas. Para o mundo da 

comunicação, em especial as agências de propaganda, tal assunto tornou-se imprescindível. A 

evolução dos meios, as diferentes tecnologias e a rapidez com que elas se desenvolvem, além 

do contato dia a dia com colegas e clientes, diferentes pessoas de áreas diversas, há a 

necessidade de aprimorar as suas formas de comunicação e relacionamento.  

Com os meios de comunicação sendo melhorados e apresentando maior facilidade de 

contato entre seus colaboradores, observamos algumas estruturas de agências de propaganda 

sendo remodeladas, mas normalmente esta apresenta setores básicos de atendimento, criação e 

mídia (CORRÊA, 2006).   

No entanto, mesmo as estruturas sendo parecidas, nem sempre o trabalho é feito de 

modo semelhante. Isso se deve principalmente ao fato de existir produtos diferentes, empresas 

de diversos segmentos e o principal: pessoas. E para que o trabalho possa ser realizado de 

modo completo e bem feito, surge o papel de um importante indivíduo dentro da agência: o 

profissional de Atendimento. 

O Atendimento pode ser tão somente um leva e traz, como aquele que resolve 

qualquer problema de forma perspicaz e eficiente. Existe uma série de fatores que levam ao 

sucesso ou ao fracasso no desenvolvimento dos projetos dentro da agência; porém a atuação 

do profissional de atendimento dentro da agência de propaganda faz toda a diferença. Seja em 

relação ao cliente, aos colegas de trabalho ou fornecedores, as características e treinamento do 

profissional de atendimento são de extrema importância para a excelência do trabalho da 

agência. Uma das habilidades exigidas do profissional de atendimento é a capacidade de se 

relacionar com outros indivíduos, sendo necessário o conhecimento do comportamento 

humano.  

Há muito que se estuda o comportamento humano e as suas relações com outros 

indivíduos, seja de modo isolado, no ambiente familiar, social ou no de trabalho, dentre outras 

possibilidades. Tem-se, então, a Psicologia que resumidamente pode ser definida como a 

ciência do comportamento, que observa a conduta humana e suas nuances em diferentes 

ambientes (FREITAS, 1991). Nesse ponto, é relevante aos profissionais da área de 
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comunicação, em especial ao Atendimento, ter conhecimento de suas teorias e de sua 

aplicabilidade. 

Uma das finalidades da Psicologia, “é o ajustamento do homem a todas as situações 

de vida” (FREITAS, 1991). Por isso, como o atendimento trabalha como um “mediador” de 

pessoas – colegas, clientes, fornecedores, etc, saber se posicionar e lidar com diversas 

situações se torna imprescindível para que possa crescer como profissional e se ajustar no seu 

ambiente de trabalho. 

Para tanto, ter o conhecimento de algumas teorias da Psicologia se faz importante e 

necessário para o desenvolvimento do atendimento, que acaba por apresentar características 

de um líder. Seja para aprimoramento como para observação, seja em relação a um indivíduo 

ou a um grupo, entender as particularidades do comportamento pode dar destaque a este ou 

aquele profissional, já que, estando mais preparado, melhorará seu desempenho na agência. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 A PROPAGANDA 

 

A história da propaganda, apresentada por Zeca Martins (2002, p. 35) pode ser 

traçada desde que “alguém disse a alguém que tinha alguma coisa a oferecer, fosse um 

produto, fosse um serviço”. É interessante pensar dessa forma, já que o termo, de acordo com 

Sant‟Anna (2001) só foi oficialmente utilizado em 1597, através da Congregatio Propaganda 

Fide, ou Congregação Para a Propagação da Fé, um organismo criado pelo Papa Urbano VIII, 

para promover a Igreja. No Brasil, “a propaganda nasce como expressão de uma necessidade 

de informação diversa daquela que o jornalismo começava a suprir tão bem” (MARCONDES, 

2001, p. 14). A sua trajetória perpassa ilustres escritores que trabalharam como redatores, 

artistas desenhando produtos, enfim, diversos personagens que enriqueceram a história da 

propaganda nacional. Mas o mais curioso é a discussão acerca do termo „propaganda‟. 

Para administradores e publicitários, esse termo foi objeto de muita discussão, já que 

alguns tratavam a publicidade e a propaganda como sinônimos, e outros como elementos 

diferentes. A propaganda está relacionada a conceitos ideológicos, enquanto que a publicidade 

é tratada a „tornar público‟: 

 

O conceito de propaganda esteve essencialmente ligado a um sentido eclesiástico até 

o séc. XIX, quando adquiriu também significado político (continuando a disseminar 

ideologias, de incutir uma idéia, uma crença na mente alheia). Já a palavra 

publicidade, calcada no fr. publicité e proveniente do lat. publicus , “público”, foi 

registrada pela primeira vez em línguas modernas (...) com sentido jurídico 

(publicidade de debates). (BARBOSA E RABAÇA, Dicionário de Comunicação, 

2001, p. 598) 

 

Para facilitar a sua utilização, o autor Philip Kotler reúne os dois termos e define da 

seguinte forma: “propaganda é qualquer forma paga de apresentação não pessoal e 

promocional de idéias, bens ou serviços por um patrocinador identificado” (KOTLER, 2006, 

p. 566).  

A propaganda é elemento importante para difundir idéias e vender produtos, feita em 

qualquer formato possível, em qualquer veículo que se escolha. Ela pode ser um comercial de 

televisão, um anúncio em alguma revista, um jingle no rádio ou um banner em um mercado, 

mas de qualquer forma ela está presente em praticamente qualquer lugar que se circule.  
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Quando a inteligência humana descobriu que os processos de persuasão pessoal 

podiam ser apoiados, ou até mesmo substituídos, por mensagens dirigidas a um 

público, começou a funcionar a comunicação em massa, e especificamente o que 

chamamos de propaganda. (PREDEBON, 2004, p. 20) 

 

A propaganda passou por diversas configurações e versões. Um formato utilizado, 

não eticamente correto, porém de muito efeito, surgiu por intermédio de “Joseph Goebbels, 

principal responsável pelo desenvolvimento de um produto de indiscutível sucesso temporal 

chamado Adolf Hitler” (PREDEBON, 2004, p.37). Durante muito tempo a Igreja Católica foi 

a entidade mais poderosa, empreendedora e propagadora de preceitos e ideais a ter tamanho 

sucesso. O que Goebbels fez que diferenciou sua “fórmula” daquilo que até então ocorria foi 

segundo Predebon (2004), que ele estudou e analisou a psique da sociedade alemã da época, o 

que permitiu que criasse métodos, éticos ou não, de persuasão.  

Ele trabalhou com técnicas de convencimento individual e coletivo, usou um novo 

formato para a valorização da „raça pura‟, mexendo com o orgulho dos indivíduos que 

passavam por momentos de dificuldade e baixa estima em decorrência da Grande Guerra. 

Além disso, se utilizou de artifícios das artes cênicas para apresentar o seu „produto‟ – Hitler 

– de forma sempre empolgante, altiva e convincente. 

Foi somente depois da Segunda Guerra que a configuração mais comum hoje feita 

pelas agências de propaganda, tomou forma. Predebon (2004) ainda insere que alguns 

elementos das técnicas de Goebbels foram incorporados à propaganda como se vê hoje.  

Corretos ou não, o intuito de todas as entidades e criadores era de chegar até seu 

público de forma eficiente. Para tanto, a necessidade de vender um produto ou um serviço 

requer uma exigência maior. Surgem, então, as agências de propaganda que, desde seus 

primeiros formatos, procuram atender às necessidades dos seus clientes e consumidores. Elas 

são responsáveis, de acordo com Rabaça e Barbosa (2001), por prestar serviços de 

planejamento, organização e execução de programas de propaganda para seus clientes.  
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2.1.1 A AGÊNCIA DE PROPAGANDA 

 

O mercado exige preparo, conhecimento e também habilidade para perceber as 

particularidades que o público aprecia. Mas, nas suas origens, as primeiras agências de 

propaganda, que surgiram no século passado, de acordo com Sant‟Anna, e apareceram na  

 

Inglaterra, França Alemanha e Estados Unidos, a princípio só para venda de espaços 

em jornais. Eram apenas organizações angariadoras de anúncios algumas das quais 

compravam espaços por atacado nos jornais, para revendê-los aos anunciantes em 

pequenas porções. (SANT‟ANNA, 2001, p.239) 

 

As agências, contudo, observaram que deveriam ser mais eficientes e dar maior 

retorno aos anunciantes. Os anúncios deveriam ser mais contundentes e eficazes, para vender 

mais e também para mostrar àqueles que não anunciavam que estavam sendo superados. Após 

percorrer esses caminhos, a profissionalização das agências só fez aumentar.  

 De acordo com a Lei Federal Brasileira n.º 4680 de 18/06/1965, regulamentada pelo 

decreto n.º 57690 de 1º/02/1966: 

 

a agência de propaganda é pessoa jurídica especializada na arte e técnica publicitária 

que através de especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos 

veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes-anunciantes, com o objetivo 

de promover a venda de produtos e serviços, difundir idéias ou informar o público a 

respeito de organizações ou instituições colocadas a serviço deste mesmo público. 

(SANT‟ANNA, 2001, p. 241) 

 

Para tanto, a agência estruturou-se em departamentos que, segundo Sampaio (1999), 

pode ser resumido em atendimento e planejamento, criação e mídia. Para cada agência, uma 

estrutura é montada, de acordo com as suas necessidades, possibilidades financeiras e 

demandas do mercado. Ainda, relacionando tamanho da agência versus mercado, Sampaio 

apresenta três tipos básicos de agências existentes no Brasil: 

 

a agência pequena normalmente tem uma Direção-Geral e quatro departamentos 

básicos: Atendimento/Planejamento, Criação/Produção, Mídia e 

Administração/Finanças. A agência média normalmente tem os mesmos quatro 

departamentos básicos sob a Direção-Geral, mas conta com mais quatro 

subdepartamentos: Pesquisa (ligada ao Atendimento/Planejamento), Estúdio e 

Produção (subordinados à Criação) e Tráfego (em linha com a Administração). A 

agência grande, normalmente, funciona com as quatro grandes áreas básicas 

subordinadas à Presidência ou Gerência-Geral do escritório (quando existe mais de 

uma unidade operacional) subdivididas nos diversos departamentos das áreas 

básicas mais departamentos ou núcleos de Relações Públicas, Promoção e 

Merchandising, Assessoria de Imprensa etc. 

(SAMPAIO, 1999, p. 56) 
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Independente do seu tamanho ou formato, a agência ganhou um grande aliado: a 

tecnologia. O avanço dos processos tecnológicos permitiu maior agilidade no processo de 

criação, na medida em que softwares foram desenvolvidos para trabalhar com imagem, com a 

diagramação de elementos textuais, no uso de fotografias, vídeos, enfim, diversas 

possibilidades de direção artística. 

Da mesma forma que a tecnologia facilitou o contato entre agência e cliente, ela 

ampliou o conjunto de elementos possíveis de uso para a veiculação da mensagem 

publicitária. A rapidez com que as informações chegam ao cliente através da agência, e vice-

versa, implicam em maior rapidez na execução e solução de problemas. Além disso, para 

manter contato com o cliente, as novas mídias como a internet, o telefone celular, as conexões 

sem fio, agilizaram e ampliaram as possibilidades de contato entre atendimento-cliente-

agência.  

 

 

2.1.2 O PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO 

 

A trajetória do profissional de atendimento é bastante variada. Nos primórdios das 

agências no Brasil, na década de 1950, era tratado com a maior importância, sendo muitas 

vezes um „ditador‟, segundo Roberto Corrêa (2006). Como „donos da conta‟, possuíam 

grande influência sobre o cliente. Caso mudassem de emprego, o cliente os seguia, sem 

nenhuma interferência da agência. Caracterizavam-se ainda pela pessoa que comprava e 

vendia espaços publicitários, de acordo com Walter Longo (in JULIO RIBEIRO ET. AL, 

1989, p. 309). Na década seguinte, com a televisão tomando a frente na disputa pela audiência 

com o rádio, a publicidade começou a tomar novas formas, com anúncios voltados 

principalmente à televisão, em detrimento do rádio e do jornal (CORRÊA, 2006).  

Com uma maior profissionalização das agências em função do “número de 

anunciantes que crescia, tanto no setor industrial como no varejo, as multinacionais passaram 

a exigir um trabalho mais técnico por parte das agências” (CORRÊA, 2006, p. 37). Dessa 

forma, o atendimento tornou-se mais profissional, sendo eliminada gradativamente a figura do 

“dono da conta”.  

A revolução nas comunicações em torno dos anos 50 a 70, de acordo com Longo (in 

RIBEIRO, 1989) modificou a forma de relacionamento do atendimento. Antes, ele tratava 

com o cliente, agora era direcionado às empresas. Com grandes projetos de marketing, as 
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empresas passaram a investir em pesquisas e os dados, agora com maior volume, eram 

analisados com maior profundidade e dedicação. 

Nessa mesma fase, a criação começou a se destacar sobre o atendimento, em função 

das habilidades dos criadores e das técnicas de produção de reprodução dos comerciais 

evoluindo. A partir da segunda metade dos anos 70 e na década de 80, de acordo com Corrêa 

(2006), foi a vez do profissional de mídia tomar lugar de destaque dentro da agência. A 

padronização dos sistemas de trabalho, junto com a sofisticação das pesquisas de audiência e 

a segmentação do mercado editorial com diversas publicações representaram um acréscimo 

significativo nas informações de mídia a serem analisadas. Nesse contexto, o profissional de 

atendimento mais uma vez foi ficando para trás. Desse modo,  

 

O atendimento, que normalmente participava ativamente do planejamento de mídia, 

foi pouco a pouco diminuindo seu envolvimento na elaboração dos trabalhos, e não 

se preocupou em acompanhar de perto a evolução desta área. Conseqüentemente, foi 

perdendo contato com a dinâmica e a maior especialização daquela nova realidade 

da mídia. Sem conhecimento técnico para discutir os planos de mídia, acomodou-se 

frente ao especialista, cedendo-lhe lugar. (CORRÊA, 2006, p. 39) 

 

A configuração que predominou no profissional de atendimento, na década de 90, foi 

a seguinte: um profissional “retraído, mal preparado, restrito a funções administrativas” e a 

maior de todas as ironias, “com menor peso nas recomendações ao cliente” (CORRÊA, 2006, 

p. 39). Em suma, aquele que pretendia ser o „dono da conta‟, transformou-se apenas num 

coadjuvante, muitas vezes sendo eliminado da agência. O quadro a seguir apresenta um 

resumo da evolução da trajetória do atendimento. 

 

 

Figura1 – Histórico da evolução do atendimento. 

Década Situação 

1950 Os donos da conta 

1960 O atendimento se profissionaliza 

Fins de 1960/ início de 1970 Ênfase na criação 

Fins de 1970/ início de 1980 A mídia ocupa o seu lugar 

1990 Atendimento restrito 

Fonte: CORRÊA, Roberto. O atendimento na agência de comunicação. 2006, p. 40 
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Até a década de noventa, observa-se que o profissional de atendimento estagnou em 

seu processo de adaptação no mercado. Para que se possa entender suas funções, é preciso 

observar suas peculiaridades. Em princípio, para se tornar atendimento, algumas 

características são importantes:  

 

Thinker – tem de ser capaz de pensar, planejar, decidir, tomar decisões e criar 

soluções. Doer – tem de ser capaz de fazer as coisas acontecerem. Follow-upper – 

tem de ser capaz de administrar, controlar e revisar. (LONGO, 1989, p. 320) 

 

Além disso, para o desenvolvimento de suas funções, segundo o mesmo autor, há a 

necessidade de ser um generalista, com conhecimento abrangente em diversas áreas. Deve ter 

sólida capacitação técnica, reciclando-se sempre, já que aplica seu conhecimento diariamente 

em função dos clientes. A sua criatividade deve ser direcionada, para agilizar as soluções 

diante de problemas existentes no seu dia-a-dia.  

A capacidade analítica e sintética permite que ele organize e administre o seu tempo 

e suas funções, priorizando as tarefas mais urgentes, sem haver detrimento das outras. Por 

fim, e talvez umas das mais importantes características, sejam a didática e a fluência verbal, 

em que deve saber administrar uma discussão, discorrer sobre as campanhas, direcionar as 

informações da agência ao cliente e vice-versa, sendo um facilitador, um conector que 

aproxima as diferentes áreas que trabalha.  

As funções do profissional de Atendimento, que como em qualquer outro 

departamento da agência tem hierarquias, podem ser apresentadas por três segmentos, de 

acordo com Longo (1989): 

- Diretor de Atendimento ou Vice-presidente de Contas: é o maior responsável pelo contato 

direto com o cliente. Ele coordena e decide quais as prioridades a seguir para solucionar os 

problemas do cliente. As campanhas, que serão produzidas e planejadas na agência, serão 

apresentadas por ele, para o cliente.  

Funções básicas:  

Definir junto com o cliente através do levantamento de informações os objetivos que querem 

alcançar, na comunicação, logística, orçamento, marketing e sua aplicabilidade. 

Orientar a equipe na agência e os setores envolvidos com a execução do plano definido, 

seguindo as especificações feitas junto ao cliente. 

Liderar além do departamento de Atendimento, toda a agência, para que constantemente 

busquem os melhores resultados, através da melhoria dos recursos disponíveis, sejam eles 

novas ideias, pesquisas ou qualquer forma de conquistar a satisfação do cliente. 
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Motivar o cliente, de forma que este aprove as ideias e projetos feitos pela agência, através de 

apresentações sempre bem-feitas e envolventes. 

Controlar as ações e recursos disponíveis pela agência e fornecedores, sempre mantendo a 

qualidade excelente dos trabalhos, com constante pesquisa a respeito do que ocorre na agência 

chamado de follow-up, que é pesquisar a opinião de todos os envolvidos nos processos, para 

saber como estão sendo feitos os trabalhos, e o que precisa mudar e/ou pode melhorar. 

- Supervisor de Atendimento ou Gerente de Conta: é o responsável por fazer a ligação entre o 

Diretor de Atendimento e o dia-a-dia do relacionamento do cliente com a agência feita pelo 

contato. Ele supervisiona as ações dos contatos, e a execução das tarefas diárias. É o 

responsável por transformar as definições do briefing, as informações do cliente, em ações 

concretas e resultados práticos. 

- Contato: responsável pelo contato diário agência e cliente, seu relacionamento. È 

fundamental para manter a integração e a interação entre as empresas. Através de suas ações, 

todas as informações e atividades permanecem em constante movimento, e mantém o cliente 

informado. Deve ter as qualidades de administrador de tempo, organização e capacidade de 

gerar empatia entre a agência e o cliente. 

É claro que cada agência tem uma estrutura com suas particularidades. Muitas vezes, 

o profissional de atendimento possui as três atribuições em um único indivíduo. Sua 

responsabilidade é aumentada exponencialmente, exigindo deste profissional diferentes 

habilidades. Em um trabalho desenvolvido pelo Grupo de Atendimento, foram destacadas 

várias atribuições ao profissional de atendimento. De acordo com Longo (1989), as seguintes 

são as básicas: 

- Levantar e analisar informações sobre o problema comercial do cliente, traduzindo para a 

agência em forma de briefing; 

- Acompanhar e analisar pesquisas de mercado; 

- Inteirar-se sobre os detalhes do produto e serviço; 

- Conhecer a concorrência e seus trabalhos; 

- Determinar até onde a propaganda pode contribuir ao cliente; 

- Ajudar na organização do planejamento; 

- Orientar e acompanhar a execução do planejamento para garantir sua eficácia; 

- Avaliar as diversas áreas do trabalho e discutir resultados para corrigir falhas o quanto antes; 

- Estabelecer uma relação de confiança entre agência e cliente; 
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- Documentar a conta, mantendo registro de tudo o que foi feito, para não haver divergências 

entre o que foi solicitado e o executado; 

- Preocupar-se com a conta, prestando atenção às necessidades que surgem no dia-a-dia; 

- Manter cronograma das atividades em dia; 

-Manter o portfólio atualizado; 

- Estar atento a novas oportunidades de trabalho e ideias para fazê-los. 

A forma como o atendimento é visto pela agência é diferente da observada pelo 

cliente. Para a agência, o atendimento é “aquele elemento capaz de motivá-la a criar, e o 

cliente a aprovar. Um setor que, para a agência, consiga trazer as expectativas e os objetivos 

do cliente e para o cliente leve a segurança e confiança do trabalho produzido” (LONGO, 

1989, p. 333). Já para o cliente, o atendimento deve ser principalmente entusiasmado, pois o 

cliente vê a agência e, em conseqüência o atendimento, como uma sociedade da sua empresa. 

Se uma vai mal, a outra pode acabar pelo mesmo caminho; então os laços devem ser cortados. 

Hoje, entretanto, a presença dos atendimentos nas agências está sendo diversificada, 

em função das dificuldades enfrentadas nessa intermediação e identificação cliente-agência. 

Para se ter uma noção acerca daquilo que ocorre no mundo da comunicação, mais 

especificamente dentro das agências envolvendo os atendimentos, a agência internacional 

Fischer America suprimiu o profissional de atendimento de seu rol de colaboradores, 

conforme apresenta a reportagem Adriana Mattos da Folha de São Paulo (2006, p.1), em que 

a razão de tal atitude é que a agência “percebeu que existiam falhas internas na interface entre 

o cliente e a agência - algo que é de responsabilidade dos profissionais da área de 

atendimento”. O motivo apresenta a mediação sendo incompleta, pois a informação era 

anotada pelo profissional de atendimento, porém não apresentava detalhes ou estava malfeita, 

e as intenções, a sensibilidade em captar o desejo e as necessidades do cliente nem sempre 

eram passadas aos seus colegas de criação na agência de propaganda, ou o eram de forma 

inadequada, prejudicando o desenvolvimento do trabalho. 

Desse modo, a agência resolveu da seguinte forma a questão: “serão as duplas de 

criação que passarão a fazer esse trabalho a partir de agora, de forma a se aproximar mais do 

cliente e ouvir da boca dele o que ele quer”. O que se observa aqui é que o fato da 

comunicação interpessoal ser falha em um dos pontos do processo acarreta em insatisfação, 

tanto pela agência que acaba por ter de refazer o trabalho solicitado pelo cliente, como por 

este último, que vê essa discrepância entre solicitação e conclusão não como uma falta ou erro 

de comunicação, mas sim como incompetência por parte da agência. “Não pode haver falhas 
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nessa intermediação, e aí é que está o problema. O que as empresas mais reclamam hoje é que 

as agências não criam coisas relacionadas com o que o cliente deseja. Isso é básico e é a maior 

crítica ao negócio da publicidade hoje.” 

Ou seja, a capacidade de lidar com diferentes segmentos, empresas, produtos e 

pessoas está diretamente ligada ao sucesso no desenvolvimento de um projeto da agência. 

Apesar de mudar sua estrutura, o presidente da agência Fischer reconhece a importância do 

profissional de atendimento e sua extensa área de atuação: "Isso não é um ataque à área de 

atendimento. O dia-a-dia é cruel e sobrecarrega essa turma que precisa não só fazer toda a 

intermediação do cliente, verificar o que ele quer e ainda a gerir os trabalhos e a produção da 

agência", (MATTOS, 2006, p.1). 

Esse é um exemplo radical em que se chegou devido a falhas sistemáticas no 

trabalho da agência. Hoje, a agência Fischer é Fischer+Fala, duas agências associadas desde 

2009 e ainda apresenta uma estrutura diferenciada. No lugar do atendimento, eles mantêm 

“especialistas” (FISCHER+FALA, 2010, p.1).  Para eles, a reestruturação deu certo. 

As seções compartimentadas das agências exigem agilidade para as decisões de 

criação de todas as campanhas. Exigem também no plano de comunicação, com suas 

estratégias de mídia, soluções diferentes, criativas e de efetivo sucesso. O profissional que 

trabalha na agência precisa ser cada vez mais especializado, mas também precisa dar conta 

daquilo que o rodeia. Precisa conhecer as novas tecnologias, saber identificar os novos termos 

utilizados no processo de criação e distribuição da mensagem publicitária para ampliar as 

soluções a cada cliente. Precisa, ainda, ter a habilidade de repassar e ultrapassar todas as 

barreiras, físicas e psicológicas que separam os segmentos da agência e a comunicação com o 

cliente. 

As possibilidades de mudanças e crescimento para o atendimento, portanto, são 

diversas. Dizer que ele simplesmente será excluído de todas as agências é bastante arriscado. 

Não se pode terminar com um problema, no caso, a falta de agilidade na comunicação agência 

- atendimento – cliente, simplesmente apagando-o.  
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2.2 A PSICOLOGIA  

 

Psicologia, palavra que deriva do grego, psique = alma, mente e logos = estudo, é a 

ciência do comportamento. A psicologia surge como ciência no fim do século XIX, na 

Alemanha, de acordo com Schultz (2004), com suas raízes na filosofia. Para Freitas (1991), a 

Psicologia é uma ciência humana, que estuda o comportamento humano e animal, baseada em 

probabilidades científicas. Ela interessa-se pelo desenvolvimento do indivíduo e sua 

adaptação com o mundo. Para tanto, busca compreender a natureza humana, em que é preciso 

conhecer as necessidades determinantes do comportamento.  

 

  

2.2.1 A COMPLEXIDADE DO COMPORTAMENTO HUMANO 

  

O estudo do comportamento humano apresenta tantas variáveis quanto se possa 

imaginar. Para poder analisá-lo, deve-se ter em mente que cada ser humano responde a um 

estímulo, evento, situação de forma única. Isso se deve ao fato de que cada um tem “uma 

bagagem inata e experiências vividas ímpares que determinam um número infinito de 

variações entre os diferentes tipos e estilos de personalidade” (BERGAMINI, 2008, p.17). 

Desse modo, compreender a dinâmica do comportamento humano depende da 

capacidade de se observar cada estudo feito de forma única, já que cada um segue uma linha 

própria ao ser desenvolvido, diferentemente das ciências exatas, como observa Bergamini 

(2008). Isso se deve à própria ambigüidade da Psicologia, que apresenta três causas 

principais: a lógica do comportamento humano, o aspecto impalpável do psiquismo e a 

complexidade própria do comportamento humano. 

A lógica do comportamento humano „funciona‟ de forma não linear. “Um mesmo 

estímulo não provoca respostas comportamentais iguais em diferentes pessoas; por outro lado, 

as respostas comportamentais iguais não foram suscitadas pelos mesmos estímulos” 

(BERGAMINI, 2008, p. 19).  Ou seja, ao observar dez indivíduos no mesmo local, 

aguardando na fila de um caixa, por exemplo, suas reações serão diferentes, seja devido a sua 

pressa, cansaço, ou outro motivo qualquer. Observa-se que a maioria fica impaciente e mal 

humorada pela espera, porém nem sempre duas pessoas mal humoradas o estão dessa forma 

pelo mesmo motivo; uma pode ter discutido com o colega de trabalho, enquanto outra se 

esqueceu de comprar o presente de aniversário da filha. 
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Devido a tal diversidade e complexidade, surgiram, durante a história da Psicologia, 

concepções diferentes a respeito do comportamento humano. Wilhelm Wundt, criador do 

primeiro laboratório de psicologia em 1879 na Universidade de Leipzig, tinha como foco a 

“análise do consciente nas suas partes fundamentais” (Schultz, 2004, p. 6). Os métodos por 

ele usados eram enfocados nas ciências naturais. Seus estudos se limitavam ao método 

experimental, que estudava os processos mentais que poderiam ser afetados por estímulos 

externos e que poderiam ser controlados e manipulados pelo experimentador (SCHULTZ, 

2004). 

Outro estudioso, porém, foi de encontro a Wundt. John B. Watson (1878-1958) 

fundou a corrente Behaviorista, no início do século XX. Para ele, a “psicologia científica 

deveria estudar os comportamentos observáveis” (WEITEN in BERGAMINI, 2008, p. 19), e 

não se deter em processos mentais. O ponto, então, passa a ser o estudo do comportamento 

humano como resposta a estímulos do ambiente. E, se tal ligação fosse mensurável, seriam 

formuladas leis para “dominar” o comportamento, e este poderia ser modificado através do 

processo de aprendizagem. 

Sejam estímulos externos ou internos, um ponto importante para a observação do 

comportamento humano são as necessidades como forças dominantes desse comportamento.  

As necessidades humanas são, de acordo com Maslow, citado por Freitas (1991), fisiológicas, 

de segurança, sociais, de estima e auto-realização.  

De certa forma, o ser humano está sempre em busca de satisfação de suas 

necessidades. Sejam elas básicas (fisiológicas) como alimentação e moradia, ou sociais, de 

aceitação e reconhecimento. Para Maslow (in FREITAS, 1991), quando uma delas é suprida, 

o indivíduo parte em busca de outras formas de satisfação. É como uma forma de se sentir 

parte do todo, do grupo, já que, mesmo sendo para si que busca a conquista de seus objetivos, 

quanto maior a realização, maior a possibilidade de ajuste e contribuição ao grupo. É claro 

que não são somente as necessidades que moldam o comportamento humano. Mas a partir 

delas pode-se ter uma idéia de como é sua conduta e como pode ser observada sua 

personalidade. 
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2.2.2 PERSONALIDADE E DIFERENÇAS INDIVIDUAIS 

 

Desvendar a personalidade humana é uma questão para a qual a psicologia apresenta 

várias definições. Para Myers (2006), personalidade é o “padrão característico de pensar, 

sentir e agir” (p. 422). É fácil observar rapidamente um indivíduo e enquadrá-lo em algumas 

características, porém, como todo ser humano, seu comportamento é complexo e pode ser 

afetado por inúmeros fatores, internos e externos. Ou seja, se constantemente o indivíduo fala 

pouco, é comedido em seus gestos e atitudes, geralmente pode-se dizer que é uma pessoa 

tímida.  

Para o senso geral, a personalidade está ligada às características mais marcantes de 

um indivíduo. Também é usada como a definição de uma pessoa admirável, alguém que se 

destaque por algum motivo, por exemplo, como um cientista ganhador do Prêmio Nobel, ou 

um artista conhecido, uma “personalidade” importante. Para cada pessoa que se possa 

observar, pode-se perceber uma idéia do que é personalidade, de acordo com sua vivência. 

 

Nossa definição de personalidade inclui a noção de que os traços são relativamente 

duráveis a longo prazo, o que implica uma conduta idêntica em situações distintas ao 

longo do tempo. Sem dúvida, as pessoas mudam com o passar do tempo, porém, o 

ritmo de tal mudança normalmente é muito gradual. Os processos normais de 

maturidade são suficientemente lentos para que possamos avaliar os traços das 

pessoas com grau razoável de certeza quanto a sua estabilidade. (VECCHIO, 2008, 

p.26) 

 

Como não existe apenas uma teoria que possa descrever como se forma e o que 

influencia sua organização, alguns estudiosos citaram elementos importantes em sua 

formação. De acordo com Schultz, (2004, p. 5), existem diversas forças e fatores que 

modelam a personalidade e algumas teorias foram propostas para tentar entender a natureza 

humana. As primeiras teorias acerca do comportamento humano estudadas pela psicologia 

não estavam voltadas ao estudo da personalidade. Seu foco eram estudos experimentais, em 

que apenas os elementos externos ao indivíduo eram levados em consideração ao observar o 

comportamento humano (teoria de Wundt). Wundt analisava as reações do indivíduo em 

ambiente controlado, um experimento, para saber quais as sensações ele teria em reação a 

certos estímulos.  Era também chamada de associacionismo – associar uma sensação, reação a 

determinado estímulo dado – mas de acordo com outra escola, os Behavioristas, era pouco 

eficaz, já que as sensações eram diversas para se obter um padrão, porém ainda assim uma 

teoria importante, que ajudou a acrescentar o ponto de vista experimental nos estudos.  
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A toria Behaviorista, que contrariava a visão de Wundt, insistia que o 

comportamento deveria ser analisado apenas através de fatos observáveis, sem se preocupar 

com questões internas ou inconscientes, as sensações eram ignoradas.  

Para eles,  

 

a personalidade é um acúmulo de respostas aprendidas ou sistemas de hábitos, (...), 

os behavioristas reduziram a personalidade ao que podia ser visto e observado 

objetivamente e não havia lugar na sua teoria para as forças do consciente e do 

inconsciente. (SCHULTZ, 2004, p. 6) 

  

O ser humano é visto, nesta teoria, como uma máquina que responde mecanicamente 

aos estímulos externos.  O que é respondido, é apenas algo que o sujeito aprendeu antes, como 

indica John Broadus Watson, que “era um defensor da importância do meio na construção e 

desenvolvimento do indivíduo. Os seus estudos basearam-se no condicionamento clássico, 

conceito desenvolvido pelo fisiologista russo Ivan Pavlov” (PORTAL DO MARKETING, 

2010, p.1), ou seja, o indivíduo é condicionado a agir como se fosse „treinado‟ para ter 

reações determinadas a certos estímulos.  

Apesar da importância de tais teorias, Myers (2006), indica uma falta de elementos 

capazes de responder a todas as questões comportamentais. Por exemplo, como a 

personalidade é criada e desenvolvida? Como o inconsciente afeta o comportamento? Onde 

ele se localiza? E como essas teorias limitariam as respostas, surge um grande médico, que 

inicia sua participação no estudo do comportamento humano, Sigmund Freud, que tratava de 

problemas neurológicos em seus pacientes. Quando, porém, Freud começa a observar que 

certos indivíduos não podiam mover o braço, ou não enxergavam ser ter uma explicação física 

para tal problema, ele começa a buscar o motivo pelo qual isso ocorria. 

Sigmund Freud começa a criar, então, uma outra linha de questionamento, a respeito 

da consciência humana, da personalidade, das forças inconscientes atuantes sobre o indivíduo.   

Ele denomina e se utiliza do método catártico para identificar a causa dos sintomas dos seus 

pacientes, para evidenciar a relação entre o sintoma de um indivíduo com seu histórico de 

vida. O nome se origina do grego catarsis, que significa purificação ao banhar-se em sangue 

de animais para limpar os maus espíritos e as impurezas do próprio corpo. Ou seja, fazer com 

que cada indivíduo mergulhe dentro de si, de suas memórias, vivências, experiências 

marcantes, dolorosas e fortes, e as confrontasse, entendesse e observasse, para, assim, poder 

descobrir o motivo de seus sintomas. Um processo de fato lento, muitas vezes doloroso, mas 

que permite a cada um entender a si próprio de forma melhor, pois ligaria o motivo inicial do 
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problema com sua resolução. Surge, assim, a psicanálise, com base na observação clínica de 

seus pacientes, segundo Schultz (2004, p. 6).  

Existem dois aspectos históricos sobre a personalidade, de acordo com Myers: 

 

A teoria psicanalítica de Freud propôs que a sexualidade infantil e as motivações 

inconscientes influenciam a personalidade. A abordagem humanista enfocou nossa 

capacidade interior para o crescimento e a auto-realização. (Myers, 2006, p. 422) 

 

Para a psicanálise, a mente é como um iceberg, pois sua maior parte está escondida, 

ou seja, é o inconsciente. E mesmo que o inconsciente esteja aparentemente „desligado‟, ele 

interfere no dia a dia do indivíduo. Freud estruturou da seguinte forma a personalidade: O id, 

que opera sobre o princípio do prazer, que são os instintos básicos de sobrevivência, 

reprodução e ataque. Ele busca a satisfação imediata. É como um recém nascido que, em 

busca por satisfação, chora para ter o que deseja, não importando onde ou quem esteja no 

ambiente ao seu redor, sem pensar nas conseqüências.  

A segunda parte da personalidade é o ego, que opera sobre o princípio da realidade e 

este busca suprir as necessidades do id a longo prazo, de maneira realista, sem ser destrutivo. 

Nele estão contidas algumas memórias parcialmente conscientes, o julgamento, o 

pensamento, as percepções. É o ponto de equilíbrio da mente do indivíduo. A terceira parte é 

o superego, que se concentra em como a pessoa deve se comportar. Normalmente ele entra 

em choque com o id, então o ego faz às vezes de mediador, para que o indivíduo não seja 

somente impulsivo, como também não seja de todo reprimido. 

A abordagem humanista, ou abordagem centrada na pessoa, apresenta o ser humano 

como capaz de crescer e se desenvolver de uma forma construtiva. 

 

 

A hipótese central da abordagem centrada na pessoa é a de que o indivíduo possui 

dentro de si mesmo vastos recursos para a auto-compreensão e para alterar o seu 

auto-conceito, suas atitudes básicas e seu comportamento auto-dirigido, e estes 

recursos podem ser liberados se um clima definido de atitudes psicológicas 

facilitadoras puder ser oferecido. (ROGERS apud APACP, 2010, p. 1) 

  

A possibilidade de sempre melhorar como indivíduo é o pressuposto básico da 

abordagem humanista. A personalidade, que apresenta diferentes possibilidades de formação, 

acaba por auxiliar o indivíduo a se encaixar em determinados locais.  E a evolução dos 

estudos da Psicologia acaba por acompanhar esse entendimento. Pode-se observar que a 

Psicologia tenta se aproximar do indivíduo e analisá-lo como um todo, que tem diversas 



23 

 

possibilidades e elementos tanto externos quanto internos de influência sobre o seu 

comportamento. Isso só mostra a enorme potencialidade do indivíduo de adaptar-se, 

principalmente em grupos, os quais são o ponto-chave dos relacionamentos.  

Os grupos podem ser familiares, amigos, trabalho, comunidade, entre outros, além de 

grupos menores, mas não menos importantes. E, ao observar as características individuais, e 

vê-las em contato umas com as outras, se observa como indivíduos com histórias diferentes 

acabam por interagir de forma positiva, pois apesar de tantas diferenças, as personalidades 

acabam por conectarem-se umas com as outras de forma positiva, ou negativa, dependendo do 

momento.  

Essa capacidade de entrosamento aparece mais forte em grupos de amigos, por 

exemplo, do que de trabalho, mas é esse justamente o ponto no qual há grande interesse. 

Entender como os indivíduos cooperam e convivem uns com os outros, num ambiente no qual 

as escolhas nem sempre são feitas por ele, mas sim, por um chefe ao qual ele deve se reportar. 

Para tanto, deve-se entender o funcionamento dos grupos.  

 

 

2.2.3 O COMPORTAMENTO NOS GRUPOS   

 

O ser humano se relaciona o tempo todo, por diferentes motivos e de diversas 

formas. Por causa dessas relações, os indivíduos se unem para suprir suas necessidades e 

porque dividem os mesmos objetivos. 

 

 

Os elementos do grupo regulam as suas interações adotando as mesmas crenças, 

normas, regras e padrões de comportamento. Só assim é possível existir 

interdependência e cooperação, de modo a se atingir os objetivos ou satisfazer as 

necessidades do grupo. (FORMAÇÃO WEB, 2010, p.1)  

 

Essas necessidades sejam físicas ou emocionais, guiadas pelos mesmos anseios do 

grupo, sugerem uma linha a seguir, que fortalece ou enfraquece conforme o relacionamento 

entre os indivíduos do grupo. Alguns indivíduos estão mais preparados ou simplesmente se 

sobressaem nos grupos, surgindo assim, a figura de um líder.   

De acordo com a teoria psicanalítica desenvolvida por Freud, o indivíduo projeta um 

ideal de ego sobre um líder idealizado (KERNBERG, 2000, p. 15). Ou seja, as aspirações, os 

desejos do indivíduo são projetados, “desenhados e colocados” na figura do líder; se o 
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indivíduo se vê como um homem de negócios competente, capaz de resolver problemas 

difíceis com o cliente, o seu líder deve ser assim também.  

O ego, que é a parte da mente humana que busca realizar as ações do inconsciente, 

do id, de forma razoável, sem ser destrutivo, enxerga o líder do grupo como um indivíduo que 

contém todas as qualidades necessárias para tal posição. Dessa forma, o indivíduo se sente 

parte do grupo, pois ele se identifica com o líder e vê nele suas convicções e seus anseios. Ou 

seja, se o líder é forte, competente, sabe lidar com situações diversas, por exemplo, o sujeito 

se vê forte e competente também, e sente que o grupo em que está inserido é da mesma forma. 

Porém, nem sempre o líder consegue acertar o sistema de trabalho e conquistar o 

grupo. Em seus estudos, o pesquisador Bion descreve três pressupostos básicos nos grupos, 

que são desencadeados quando o processo ou a estrutura de trabalho apresenta falhas. São 

chamados de “fundamentos para as reações de grupo (...) definidos como dependência, luta e 

fuga e acasalamento” (Bion apud Kernberg, 2000, p. 15).  

- Dependência: os indivíduos do grupo se vêem como inferiores a seu líder, já que para eles, 

sua posição o torna onipotente e onisciente; porém, quando as expectativas dos integrantes do 

grupo em relação a seu líder ficam aquém do desejado, eles começam a sabotá-lo, de modo a 

buscar em outro indivíduo alguém que supra suas necessidades. Quando o líder não apresenta 

resultados eficientes, ou o seu relacionamento com os integrantes do grupo não é dos 

melhores, estes integrantes começam a desprezar sua autoridade para que outro líder possa 

tomar o seu lugar. 

- Luta e fuga: este grupo enxerga as interferências externas como o inimigo, e para tanto, o 

líder deve protegê-los e comandar a luta contra elas. Eles não admitem que suas ideias sejam 

invadidas pelo mundo de fora. Quando essa interferência ocorre, há dentro do próprio grupo 

uma separação na qual alguns indivíduos ficam do lado do líder, e aproveitam a sua liderança, 

enquanto há aqueles que ficam contra, e testam a capacidade de liderar. Ou seja, se idéias 

diferentes daquelas as quais o grupo estava acostumado a conviver são inseridas em seu modo 

de vida, a primeira reação passa a ser de negação. Os indivíduos não aceitam tal mudança, e 

se o líder utilizá-la, alguns podem ceder, e seguir o líder, porém outros integrantes vão medir 

a sua habilidade, para que, eventualmente, ele venha a falhar e então tenha que desistir de seu 

lugar, e voltar à antiga ordem existente no grupo. 

- Acasalamento: o grupo tende a enxergar dois indivíduos, não necessariamente um casal 

heterossexual, como seus líderes. Sua relação é mantida como foco da „guarda‟ dos ideais dos 

outros indivíduos. De certa forma, sua relação os protege das reações dos grupos de 
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dependência e luta e fuga. Ou seja, se dois indivíduos são o ponto principal no grupo, essa 

relação é tida como elemento que liga o grupo. Isso muda o foco em que o grupo interage, e 

acabam por amenizar as suas reações em relação ao que vem externamente para modificar o 

grupo, as ideias são mais facilmente aceitas; se um indivíduo do casal falhar, ele não será 

imediatamente atacado pelo grupo para ser substituído, pois o grupo observa os líderes como 

casal e isso os torna mais importantes do que um erro individual.   

Quando acontece de não haver um inimigo externo, no caso de grupos pequenos em 

torno de 10 pessoas, por exemplo, as possibilidades de atritos internos aumentam. Isso se dá 

porque como o inimigo esterno seria a válvula de escape do grupo pequeno. Não tendo essa 

possibilidade, suas expressões se dirigem aos colegas de grupo. Pelo fato do grupo ser 

pequeno, eles se tornam mais próximos, e o envolvimento passa a tomar maiores dimensões, 

por exemplo, quando um indivíduo tenta ocupar a posição de outro ou simplesmente 

questiona outro indivíduo dentro do grupo. Mas, ainda assim, é mais fácil conter os 

desentendimentos, pelo mesmo fato de serem próximos; eles vêem o outro de uma forma mais 

próxima, de como vêem a si mesmos, então a possibilidade de resolver os seus problemas sem 

grandes atritos aumenta. 

No entanto, em grupos maiores, por exemplo uma torcida organizada, com quase 

uma centena de integrantes, mais desestruturados, aumenta a possibilidade de violência e 

desacordo, já que o contato entre os integrantes diminui. Eles acabam por perder a 

identificação com os outros, ocasionando mais desentendimentos. Se algum indivíduo tenta se 

destacar e escolhe manter sua individualidade, passando por cima do consenso geral, ele 

acaba sendo atacado. 

A possibilidade de aumentar a violência nos grandes grupos se deve ao fato de que 

antes, qualquer frustração ou problema era direcionado ao líder. Neste caso, sem líder 

definido, aumentam as inseguranças e prevalece o medo de se destacar, para não ser atacado 

pelos outros indivíduos.  Há, então, uma generalização forçada no grupo, para que se 

estabeleça um consenso, uma verdade absoluta. E, dessa forma, a individualidade é vista 

como algo ruim, e a inveja dessa capacidade de expressar, de pensar e de ser racional na 

maioria das vezes tem como resposta a violência do grande grupo.  

O grande grupo vê então não indivíduos, mas uma fusão destes, onde, de acordo com 

Kernberg (2000), reflete três conjuntos de ilusões compartilhadas: o grupo tem somente 

indivíduos iguais – suprime-se aqui o sexo, e a ansiedade de castração; o grupo é auto-
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engendrado – ele cria a si mesmo, como se fosse sua própria mãe; e por fim, que o grupo 

repara por si só todas as feridas narcisistas – ele torna-se uma ama-de-leite idealizada.  

Para a maioria dos indivíduos, se torna mais cômodo aceitar as imposições do grande 

grupo. É preferível ser aceito como mais um a ser a „ovelha negra‟, que seguidamente acaba 

sendo atacada por suas idéias diferentes e contrastantes à posição do grupo. Precisa ter uma 

forte opinião para se manter atuante dessa forma, pois mesmo com grandes convicções, e 

ótimos argumentos, é difícil fazer com que outros indivíduos saiam de sua zona de conforto e 

se voltem a combater ou a divergir com o grande grupo. 

Os grupos podem ser formais – equipes orientadas a realização de tarefas nas 

organizações, ou informais – surgem da interação de membros da organização. Também 

podem ser classificados, no ambiente da organização, como abertos – os membros entram e 

saem dos grupos facilmente. São fechados quando a permanência é relativamente estável. 

Além disso, nos grupos fechados a relação de status e poder pessoal se mantém mais fixa, 

comparado aos grupos abertos, onde o poder e o status podem ser facilmente alternados entre 

os membros (VECCHIO, 2008, p. 210 e 211). 

Em suma, o grupo, formal ou informal, tanto grande quanto pequeno, seja na figura 

do líder idealizado, seja na idéia de grupo coeso, sobrevive com a ilusão de suas ideologias. 

De certa forma, as suas intenções superam a falta das individualidades em favor de uma 

compensação que representaria sua onipotência e onipresença. Isso faz com que os integrantes 

se permitam ser agressivos com qualquer ideologia externa, para que não se perca esse ganho 

generalizado. Reforça-se assim, sua idéia de força do grupo, que pode eliminar certos pontos 

individuais de seus integrantes, mas estes acabam por aceitar esse estado em favor de 

benefícios ganhos pelo grupo. Ou seja, é mais fácil calar-se sobre o que se deseja e obter 

apoio, mesmo indo contra os seus princípios, do que discutir e ser visto como um obstáculo a 

ser combatido, ou um elemento a ser eliminado. 

Identificados os elementos de relacionamento e de criação dos grupos, passa-se a 

observar a figura do líder, e a forma como o seu gerenciamento é feito.  O fator liderança é 

uma das importantes peças que ligam os indivíduos no grupo. Existem vários tipos de líderes, 

como diferentes grupos em ambientes diversos. Tal como a individualidade e a personalidade, 

esses líderes são „criados‟ de acordo com diferentes estímulos e necessidades. 
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2.2.4 LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO 

 

Várias definições de líder surgiram através dos anos. Em estudos feitos na década de 

1950, foi apresentada a Teoria dos Traços (BERGAMINI, 2008), que buscava encontrar 

características predominantes em indivíduos na posição de líderes, que conseguiam sucesso 

em seus feitos. Dessa forma, procurava-se entender quem eram os indivíduos mais aptos a 

conseguir sucesso em seus feitos. Porém, os mesmos líderes que apresentavam êxito em suas 

ações, devido a certas características, em outros momentos eram completamente fracassados.  

Então, os pesquisadores começaram a perceber que não era apenas um fator que 

determinava quem eram os verdadeiros líderes. Para eles, não há uma fórmula, uma regra que 

se aplique a definir líder. “Muitas variáveis, não somente individuais, como também grupais e 

ambientais, devem se cruzar para ser possível observar o fenômeno da liderança 

verdadeiramente eficaz” (BERGAMINI, 2008, p. 125). 

Isso mostra que algumas características que o líder apresenta são, sim, importantes 

para o seu êxito, porém, desde que observadas dentro de um contexto em que a organização, o 

grupo e o líder estejam sintonizados. Ou seja, não existe um líder ideal, mas sim elementos 

que se complementam: existe determinada situação, em devido momento, num certo grupo 

em que um indivíduo apresente características que sejam favoráveis ao sucesso de suas ações.  

Esses elementos, por sua abrangência, propõem questões acerca das diversas 

habilidades que um líder pode apresentar, trazendo definições e associações a respeito de seu 

trabalho e de quem é o líder. Uma delas é a idéia de líder que apresenta uma relação de 

autoridade sobre o grupo.  

 

Freqüentemente, liderança e autoridade são dois conceitos conflitantes. Muitas 

pessoas em cargos de autoridade não sabem exercer a liderança. Outras exercem-na 

sem autoridade, pelo fato de identificarem um problema em determinado setor e 

terem condições de mobilizar as pessoas para solucioná-lo. (Heifetz in Bergamini, 

2008, p. 124)  

 

O líder é também associado a cargos de chefia. Para Ferreira (1999), chefe é aquele 

que exerce autoridade, que chefia, dirige os subordinados, enquanto que o líder pode chefiar, 

mas também orientar e representar o grupo. Outra questão que entra nessa mesma linha é a 

associação de liderança e de poder. Liderança e poder não são palavras sinônimas, mas podem 

ser similares, dependendo do contexto em que se encontram. Poder, do latim potere, significa 

posse, de acordo com Ferreira (1999), que pode ser resumida em autoridade, soberania, 
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domínio, influência, entre outros elementos, que se assemelham a características importantes 

do líder. Daí surge essas associações e as confusões acerca do que é um líder.  

 

Uma pessoa não se torna um líder pelo fato de possuir uma determinada combinação 

de traços, mas o padrão de características do líder que deve manter um 

relacionamento que seja relevante às características, atividades e objetivos dos 

seguidores. (BASS, 1990, p.78)  

 

O líder deve saber guiar, mas também servir, de modo que as aspirações de seus 

subordinados sejam levadas em conta. Dessa forma, se pode conseguir que estes o aceitem e o 

sigam. A liderança, então, “é uma competência de caráter relacional, isto é, pressupõe uma 

relação entre duas ou mais pessoas fundamentada no exercício da influência” (COELHO, 

2010, p.1). A capacidade de influenciar outros indivíduos vai depender de como o líder 

consegue cativar os indivíduos ao seu redor a seguir e se envolver com suas idéias e projetos. 

Fazer com que outras pessoas tenham interesse e queiram seguir as intenções do líder é o 

ponto principal de sua existência.  

As características para definir um bom líder são muitas, mas algumas se destacam, 

mostrando suas habilidades e funções. Alguns pesquisadores inferem que os tipos de líderes 

estão mais ligados a características da personalidade, enquanto que estilos de liderança 

caracterizam-se por aquilo que o líder faz. Lino (2006, p.8) apresenta três tipos de líderes, de 

acordo com suas personalidades e características pessoais: 

- Líder autocrático: concentra o poder para si, tomando todas as decisões sozinho. Considera 

os subordinados como unidades de trabalho. 

- Líder democrático: todas as decisões são tomadas em grupo, bem como a forma de trabalho 

e sua realização. 

- Líder liberal: tem participação mínima nas decisões do grupo, sendo que este tem total 

autonomia para decidir o que e como fazer. 

Há grande controvérsia sobre a existência do líder autocrático, dominador, e do líder 

liberal, praticamente invisível. Questiona-se a eficiência de tais elementos, porém por mais 

estranho que possa parecer, tanto um quanto outro pode obter êxito através de sua forma de 

atuação. Isso é possível porque em determinados momentos e situações sua atitude pode surtir 

efeito nos seus subordinados. Então, tomados por esses líderes, aparecem os estilos de 

liderança (LINO, 2006, p.9):  
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- Visionário: direciona o foco de seu trabalho nas visões e sonhos de seus componentes, é 

altamente positivo e se destaca quando há a necessidade de mudança na direção do trabalho e 

desenvolvimento do grupo. 

- Conselheiro: sabe relacionar os desejos dos colaboradores para proveito dos objetivos do 

grupo, tornando-os mais eficientes e melhorando suas capacidades em longo prazo. 

- Relacional: habilidade para desenvolver o bom relacionamento entre os integrantes do 

grupo, resolvendo conflitos e reforçando a motivação quando necessário. 

- Democrático: sabe valorizar a contribuição de cada indivíduo, valorizando a participação de 

todos, sendo útil para conseguir consensos e adesões. 

- Pressionador: facilidade para atingir objetivos difíceis, pode se tornar malvisto, pois se mal 

executadas, suas ações o tornam autoritário e muito rígido; porém, se trabalha com uma 

equipe altamente motivada, há sucesso e rapidez nos resultados.  

- Dirigista: acalma os ânimos quando há crises e situações de emergência, sendo visto de 

forma negativa, já que trabalha sempre que há algo errado, porém é imprescindível sua 

presença, devido sua habilidade de resolver rapidamente situações de conflito. 

Como observado, cada líder, sendo ele liberal, democrático ou autocrático pode 

apresentar êxito ou fracasso perante sua equipe de acordo com as necessidades e momentos 

em que se encontra. O estilo que cada um segue, se bem orientado e escolhido, é capaz de 

transformar uma organização. Além desses estilos de liderança, segundo Candeloro, (2009, 

p.1) outros elementos são importantes na postura de um líder: 

- Quando comete erros, se responsabiliza por eles e procura corrigi-los imediatamente; 

- Consegue ficar neutro diante de desacordos, agindo como pacificador e não exigindo que os 

subordinados acatem sua verdade e posição como única; 

- Não transfere problemas pessoais ou de outra natureza aos subordinados, escolhe fazê-los 

trabalhar em soluções, não em focar nos problemas; 

- Tem alto nível de paciência e compreensão, encorajando as idéias do grupo, ouvindo-os para 

manter seu entusiasmo; 

- Consegue produzir outros líderes, sem medo de perder sua posição, pois sabe que não pode 

ter controle sobre tudo, além de saber que sempre há alguém para substituí-lo quando este for 

mais apto;  

- Sabe delegar funções e encoraja a diversidade e a capacidade de expressão do grupo; 

- Tem um alto senso de propósito, sabendo que incentivar e servir funciona melhor do que 

controle e mão de ferro; 
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- Sabe reconhecer o esforço e aconselhar sua equipe, mantendo estreita relação para conhecer 

quem é realmente cada membro;  

- Tem inteligência emocional, capaz de inspirar a trabalhar as dificuldades de relacionamentos 

e possíveis limitações; 

- É autêntico e honesto, oferecendo um ambiente de confiança e envolvimento no grupo. 

As formas de liderança apresentadas são exemplos de como os líderes podem ser e 

agir. Para cada ocasião, lugar ou equipe, uma forma diferente pode ser utilizada. E aqui 

aparece mais uma habilidade do líder, de saber identificar qual delas melhor se adapta à sua 

visão de trabalho. Para O‟Connor (2010, p.1) três áreas se destacam no líder: 

“Autodesenvolvimento; Habilidades de comunicação e influência; Pensamento Sistêmico”. 

Em suma, o líder deve ser capaz de aperfeiçoar seu conhecimento sempre, apresentar grande 

capacidade de envolver os indivíduos do grupo de forma coesa, sabendo observar e analisar as 

situações apresentadas de diferentes ângulos. É importante que ele enxergue o grupo como 

um todo, mas sem perder a noção daquilo que cada indivíduo representa. Dessa forma, ele 

pode coordenar, e até antecipar situações, mantendo a equipe motivada e envolvida com o 

trabalho. 

A motivação não é algo que se possa mensurar; ela é única para cada indivíduo. Para 

Ferreira (1999), motivação é o ato de expor motivos ou causas, o conjunto de fatores 

psicológicos de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, que agem entre si e direcionam a 

conduta de um indivíduo. Conhecer esses fatores permite que o líder entenda como funciona a 

dinâmica para manter tanto um indivíduo quanto sua equipe sempre envolvidos com a 

efetivação de seu trabalho.  

Recinella (2005) mostra que a motivação está ligada ao que leva uma pessoa a algum 

estado ou atividade. Sendo assim, sabendo os anseios de cada pessoa da equipe, o líder pode 

conseguir direcionar e fazer com que esta seja o mais produtiva possível. Ela saberá que está 

fazendo algo que importa e será reconhecida pelo que fez. 

A motivação não é obtida de forma simples. Manter um funcionário motivado e, em 

conseqüência, uma equipe, não é uma tarefa fácil. Como o ser humano está sempre em busca 

de satisfação profissional e pessoal, cabe ao líder manter essa motivação. 

 

Os líderes não criam motivação do nada. Qualquer grupo tem um grande 

emaranhado de motivos. Os líderes eficazes estimulam aqueles que servem aos 

propósitos da ação coletiva na busca dos objetivos individuais e grupais. 

(GARDNER, 1996, p.30). 
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Os incentivos eficazes para manter a motivação devem ter relação com a satisfação 

de algum desejo ou impulso ou com alguma necessidade do trabalhador. Esses elementos 

podem ser premiações pelo esforço individual e coletivo, manifestação de apoio e 

reconhecimento à equipe, permitindo que sempre haja algo em que cada pessoa se sinta 

importante ou satisfeita em relação as suas necessidades. Se for relacionado apenas com 

compensação financeira, à medida que o dinheiro acaba, acaba a satisfação e a motivação. 

Porém, se a compensação vier junto com apoio e valorização pessoal, captando as 

necessidades de satisfação de cada indivíduo, a manutenção de uma atitude positiva e 

favorável de motivação será mantida.  

Para Vecchio (2008), os elementos a seguir deveriam ser seguidos, para conseguir 

manter a motivação nas equipes: 

 

Oferecer retribuições valorizadas. Criar a percepção de que o empenho resultará em 

reconhecimento. Descrever os cargos de tal modo que o empenho conduza a um 

desempenho elevado. Contratar empregados qualificados. Treinar os colaboradores 

de maneira correta para executar suas tarefas. Definir tarefas que permitam a 

avaliação do desempenho. Criar sistemas de retribuição nos quais o reconhecimento 

seja vinculado ao desempenho. Assegurar que o reconhecimento seja visto como 

razoável e eqüitativo. (VECCHIO, 2008, p. 86) 

 

Não há uma fórmula capaz de manter uma equipe motivada, mas de acordo com os 

pesquisadores, as questões, como as sugeridas acima, podem elevar o potencial de motivação. 

Seguir certos elementos e observar o comportamento da equipe é fundamental para seu êxito. 

 

2.2.5 A PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL DO TRABALHO 

 

A psicologia organizacional ou comportamento organizacional é o “campo de estudo 

voltado a prever, explicar, compreender e modificar o comportamento humano dentro das 

empresas” (WAGNER III, 1999, p.6). A função da psicologia organizacional é, então, buscar 

estudar aquilo que as pessoas fazem e como o seu comportamento afeta o desenvolvimento da 

organização. Cada elemento que faz parte da empresa seja um indivíduo, um grupo ou toda a 

companhia tem suas características e peculiaridades. Devido a sua complexidade, a estrutura 

do comportamento organizacional se compõe em três grupos, de acordo com Banov (2002, p. 

34):  

- Comportamento microorganizacional: que diz respeito ao indivíduo, suas características, 

diferenças e personalidade. 
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- Comportamento mesoorganizacional: relacionada ao comportamento dos grupos e equipes 

que estão na empresa. 

- Comportamento macroorganizacional: tem relação com a compreensão do comportamento 

da empresa inteira. 

Cada nível de comportamento organizacional está ligado ao outro. Essa dinâmica dos 

processos organizacionais na empresa destaca três dimensões de extrema importância, que 

mostram como cada uma tem o seu papel frente aos indivíduos e à empresa: “a estrutura, as 

relações da organização com o seu ambiente e as estratégias organizacionais” (ZANELLI, 

2004, p.91) são as peças-chave para compreender seu funcionamento.  

A estrutura está relacionada com um processo de distribuição, de delegação da 

autoridade, com as atividades especificadas aos indivíduos e a um sistema de comunicação 

delineado. Ela é uma cadeia em que estão ligadas as pessoas ao trabalho. Permite que as 

partes da organização sejam diferenciadas e ao mesmo tempo também interligadas. Ou seja, 

mesmo que cada cargo separe os indivíduos em sua categoria, essa estrutura reintegra as 

ligações entre todos os níveis na empresa, mostrando interdependência, previsibilidade e 

hierarquia. Essa forma de organização se sobressai àquelas organizações que não mantém os 

indivíduos organizados, sendo mais efetiva na busca de seus objetivos e resultados. A 

estrutura organizacional é concretizada em um organograma. O organograma envolve a 

divisão do trabalho, a autoridade e o sistema de comunicação dentro da empresa.  

Existem mecanismos envolvidos no processo de estruturação da organização 

(ZANELLI, 2004), que podem ser apresentados como mecanismos de divisão e coordenação. 

A importância de se organizar a empresa se deve à necessidade de dividir o trabalho entre as 

pessoas, e essas divisões precisam ser articuladas de modo que sua organização e efetivação 

resulte em um produto final, em função do trabalho coletivo. As pessoas precisam de ordem 

para saber a quem e como recorrer, de que forma proceder e quais objetivos seguir. Essa 

configuração apresenta níveis básicos para se compreender a estrutura da empresa. Assim, o 

que diferenciará cada estrutura empresarial será a escolha da escala com que cada mecanismo 

será utilizado. Os mecanismos são os seguintes, de acordo com Zanelli (2004): 

-Mecanismos de divisão, diferenciação ou especialização: modo pelo qual o trabalho é 

dividido em tarefas especializadas. Existem dois tipos de especialização: horizontal e vertical.  

O horizontal “é o modo pelo qual o trabalho executado em cada nível hierárquico de 

uma organização é dividido em trabalhos discretos, individualizados. Refere-se aos 

componentes das tarefas, às suas especificações” (ZANELLI, 2004, p. 94). Pode ser definido 
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como departamentalização, ou seja, grupos ou equipes de trabalhos divididas para realizar as 

partes de um todo. A especialização vertical se trata do “grau a partir do qual uma 

organização é dividida em níveis hierárquicos e relaciona-se ao grau de controle sobre o 

trabalho – pouco ou muito controle. Envolve também o grau de separação entre planejamento 

e execução” (ZANELLI, 2004, p.94). 

- Mecanismos de coordenação, integração ou ajuste mútuo: têm relação com a coordenação 

realizada por recursos de comunicação interpessoal. Envolve a troca de informações entre os 

colegas de trabalho, sobre quem e como executar suas tarefas. 

Os mecanismos, que auxiliam o processo de estruturação da organização, acabam por 

definir tipos de estruturas organizacionais. De acordo com os estudiosos, vários tipos de 

estruturas foram apresentados, porém, para Zanelli (2004) três podem ser citadas como as 2 

relevantes: 

- A organização pré-burocrática: é como uma microempresa, com um número reduzido de 

empregados, em que o proprietário é o próprio gerente de negócios; assim os funcionários se 

reportam diretamente a ele, dando agilidade aos processos organizacionais.  

- A organização burocrática: é o formato mais comum entre as organizações. A 

impessoalidade, padronização, acentuada especialização e departamentalização, uso intensivo 

de regras e regulamentos, documentos escritos e o prevalecimento da hierarquia oficial são as 

pontos-chave das organizações burocráticas. Reflete a idéia de que as empresas devem 

funcionar de forma mecanicista, com cada indivíduo cumprindo seu papel de forma 

padronizada, para maximizar sua eficiência. 

- A organização pós-burocrática: apresenta uma estrutura mais horizontalizada, estimula o 

empoderamento (empowerment) das pessoas – “delegar poder às pessoas, dando compreensão 

das responsabilidades de suas funções” (Tracy in Scott, 2004, p.11), valoriza a estrutura 

dinâmica das estruturas organizacionais, enfatiza a importância das competências 

organizacionais, reconhece que o conhecimento é o artigo intangível de maior importância 

que possibilita o crescimento da organização. 

As estruturas apresentadas mostram que as organizações não são elementos fixos. 

São sistemas abertos, que permitem perceber a importância das influências do ambiente em 

sua formação. Algumas definições foram criadas para exemplificar o que é ambiente 

organizacional. Dentre elas, Zanelli cita as seguintes: 
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São todos os elementos existentes fora dos limites da organização e que tenham 

potencial para afetá-lo como um todo ou parte dela. É qualquer coisa que não faça 

parte da própria organização. São forças que afetam o desempenho organizacional 

sobre as quais as organizações têm pouco ou nenhum controle. (Zanelli, 2004, p. 

116) 

 

Os ambientes podem ser denominados de diferentes formas, de acordo com seu nível 

de estabilidade, com sua estrutura, com sua dependência a outros elementos que podem alterar 

sua configuração, além da velocidade de mudança. A seguir, um quadro com tipos de 

ambientes e estruturas das organizações. 

 

Tipos de ambientes 

Plácido aleatório Plácido agregado Perturbado reativo Campo turbulento 

Relativamente estável, 
sem uma grande 
interdependência entre 
as partes. Menos 
elementos externos. 
Mudança lenta. 
Previsibilidade. Pouca 
ameaça à organização. 

Estável, mas com maior 
complexidade 
(interdependência 
entre elementos). 
Blocos agregados 
(cartéis, por exemplo) 
constituem ameaça. 

Bem mais complexo. 
Muitos concorrentes 
com poder de controle 
sobre o ambiente: tipo 
de oligopólios (ramos 
dominados por poucas 
empresas). 

Elevada complexidade, 
cuja combinação de 
elementos gera 
mudança constante. 
Elevado grau de 
incerteza.  

Características estruturais 

Estrutura mecanicista - 
formalização e 
centralização. Poucos 
departamentos. 
Mecanismos indiretos 
de integração. 

Estrutura mecanicista - 
com alguma 
descentralização. 
Muitos departamentos. 
Mecanismos indiretos e 
diretos de integração. 

Estrutura mais 
orgânica, informal, mas 
com centralização. 
Poucos departamentos. 
Mecanismos indiretos e 
diretos de integração. 

Estrutura orgânica, 
informal e com 
descentralização. 
Muitos departamentos 
(alta diferenciação). 
Mecanismos diretos de 
integração. 

Quadro 1: Tipos de ambientes e características estruturais das organizações. Fonte: ZANELLI, 2004, p. 123. 

 

As estruturas e os ambientes têm uma correspondência, a qual interfere no dia a dia 

dos indivíduos. As relações da organização com o seu ambiente permitem que se possa 

observar a forma como o ambiente influencia o desenvolvimento das tarefas feitas pelos 

indivíduos dentro da empresa. Ao ser observado, leva-se em conta sua capacidade de 

movimentar a organização. Alguns fatores capazes de afetar o funcionamento da empresa são 

“o governo, sistema legal, oferta de mão de obra, fornecedores, clientes e estado da tecnologia 
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existente” (VECCHIO, 2008, p.325). Eles variam de lugar para lugar, permitindo uma maior 

diversidade, tanto de indivíduos na empresa quanto de soluções para o sucesso desta.  

A partir daí alguns paradigmas foram estabelecidos, como o da estrutura – conduta – 

desempenho (ECD), a qual “se concentra na questão da interdependência organização-

ambiente em seus aspectos técnicos e financeiros, deixando à parte as questões da influência 

social e cultural do ambiente institucional” (ZANELLI, 2004, p.130). O fato dos elementos 

sócio-culturais serem excluídos da avaliação implica em uma série de pontos para se 

compreender o comportamento e o desenvolvimento dos indivíduos nas organizações e da 

evolução das empresas. Por isso, uma das linhas desenvolvidas para compreender a relação 

entre o ambiente e a organização é a abordagem institucionalista. Ela apresenta “a 

importância do ambiente sociocultural, concentrando a análise na atuação de forças 

intangíveis, como sistemas de conhecimento, crenças, regras, na estrutura e operação das 

organizações” (ZANELLI, 2004, p. 130).  

A abordagem institucionalista propicia maior desenvolvimento e entendimento das 

reações dos indivíduos nas organizações. Como as organizações se orientam através da 

interpretação da relação ambiente-organização, em conjunto com as questões socioculturais, 

podem criar estratégias que facilitem a criação dos processos organizacionais. 

O quadro a seguir representa a reação dos indivíduos, quando o processo utilizado 

envolve os três aspectos: socioculturais, organização e ambiente: 
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(+) Ação passiva            (+) Resistência ativa 

Quadro 2: Respostas estratégicas a processos institucionais. Fonte: ZANELLI, 2004, p.131.   

  

A estratégia de consentimento refere-se à obediência às pressões da organização; o 

compromisso se trata da resposta de possíveis benefícios provem das pressões institucionais, 

mas a organização decide contrabalancear pressão e benefício. O esquivamento é uma 

estratégia para evitar chegar ao consentimento das pressões da organização. A oposição é uma 

estratégia mais ativa, que imprime resistência às imposições institucionais. Podem ser ações 
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de rejeição, desafio e ataque. A última estratégia, de manipulação, é a resposta mais ativa 

dentre as apresentadas. Isso se deve por ela se utilizar dos elementos de cooptação, que 

neutralizam as fontes de pressão, a influência, que é dirigida ao sistema de crenças e valores e 

o controle, que envolve dominação e poder, que são utilizados para conter as pressões da 

organização.  

Esses elementos apresentam as possibilidades de atuação e resposta à estrutura de 

uma organização. Os elementos são diversos e a personalidade e a bagagem cultural de cada 

indivíduo são únicas. Sendo assim, a interação indivíduo, organização e ambiente pode ser 

semelhante e responder a variações de forma parecida, porém cada particularidade desses 

elementos pode ser o ponto entre o crescimento e a falência de um sistema organizacional. 
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3. METODOLOGIA 

 

O projeto foi desenvolvido em função da preferência pelo trabalho do profissional de 

atendimento, dentro da agência de propaganda. Como “a escolha de um tema para a pesquisa 

sempre envolve objetivos e prioridades pessoais” (VASCONCELOS, 2002, p.140), a decisão 

de aprofundar o conhecimento na área em questão foi feita com certa facilidade. 

 

No âmbito da pesquisa, relevância diz respeito à importância, ao interesse 

despertado e ao potencial de contribuição que uma investigação pode ter para a 

resolução de problemas teóricos e no ambiente científico, acadêmico, profissional e 

social. (VASCONCELOS, 2002, p.140) 

 

 A pesquisa qualitativa, em que “a verdade não se comprova numérica ou 

estatisticamente, mas convence na forma de experimentação empírica, (...), pois os fatos em 

ciências sociais são significados sociais e sua interpretação não pode ficar (...) 

descontextualizada da realidade” (MICHEL, 2009, p. 37). As informações utilizadas no 

trabalho foram reunidas a partir de bibliografias, tanto da Psicologia quanto da Publicidade e 

Propaganda. 

Como são áreas em que a subjetividade predomina, a pesquisa qualitativa permite 

uma interação e análise mais ampla dos elementos pesquisados, uma generalização dos 

elementos utilizados. “A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica, 

particular, contextual e temporal entre o pesquisador e o objeto de estudo” (MICHEL, 2009, 

p.36). 

O trabalho foi desenvolvido através do estudo exploratório ou pesquisa bibliográfica, 

para identificar e utilizar informações a respeito do profissional de atendimento e das teorias 

da Psicologia. A pesquisa exploratória ou bibliográfica visa 

 

 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. (GIL 

apud MICHEL, 2009, p. 40).  

 

Então, o desenvolvimento do trabalho foi feito a partir da utilização de bibliografia a 

respeito do profissional de atendimento, sua história, funções e atribuições, dentro da agência 

de propaganda. Em seguida, se buscou apresentar, de acordo com os autores Bergamini e 

Freitas, o desenvolvimento da Psicologia. Sua história, fatos importantes e teorias que se 
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destacam para situá-la como uma ciência importante e de relevância a outras áreas foram 

acrescentadas também. 

Na seqüência, as teorias que exemplificam a liderança, foram utilizadas para 

completar o quadro teórico, para fazer a análise e cruzar tais informações com o profissional 

de atendimento dentro da agência de propaganda. 

A análise procurou destacar quais elementos são mais comuns entre líder e 

profissional de atendimento. Buscou como o profissional de atendimento pode se valer desses 

elementos para acrescentar conhecimento a sua atuação. 
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4. ANÁLISE 

 

Apresentadas as funções e atribuições do profissional de Atendimento na agência de 

propaganda e o papel da psicologia nas organizações e em relação aos indivíduos, observa-se 

como as duas áreas têm relação. A comunicação, através do profissional de atendimento, do 

dia a dia na agência e de sua interação nos diferentes grupos e ambientes que circula, se 

utilizou de elementos e teorias estudadas pela psicologia. A necessidade de aperfeiçoamento 

deste profissional exige que aprenda mais com essa ciência que busca, acima de tudo, 

compreender o comportamento humano em suas diferentes áreas de atuação. 

A interação psicologia e comunicação que se observa com destaque na agência de 

propaganda é do papel do profissional de atendimento como líder. Uma das atribuições do 

líder, citado por Coelho (2010), é a competência relacional, através do exercício da influência. 

Na medida em que o profissional de atendimento busca seu cliente, ele exerce essa capacidade 

de influenciá-lo através de suas atribuições, como a fluência verbal e motivação para fazê-lo 

compreender e aceitar suas propostas. Aqui, o estilo de liderança é o visionário (LINO, 2006), 

que direciona o foco do seu trabalho e das pessoas que estão sob seu comando ou sua 

influência, a seguir seus preceitos. Este profissional é capaz de gerar empatia entre a agência e 

o cliente.  

Em seguida, quando o cliente é conquistado, inicia-se o processo de trabalho. Longo 

(1989) exemplifica que profissional de atendimento passa as informações coletadas ao seu 

grupo de trabalho na agência de propaganda. Então pensa e planeja quais as melhores 

possibilidades de comunicação de acordo com as necessidades do cliente.  Junto com sua 

equipe, o estilo de líder visionário ainda permanece, mas as características do estilo 

conselheiro (LINO, 2006) são reforçadas, e apresentam-se com maior eficiência. Ele orienta 

as decisões que devem ser tomadas e as ações a serem executadas no planejamento do cliente 

(LONGO, 1989). 

Muitas vezes acontece de haver grande fluxo de trabalho dentro da agência, o que 

acarreta em atrasos para o cliente. Isso faz com que o profissional de atendimento tenha que 

apresentar outras qualidades: administrar o tempo, criando soluções que possibilitem que o 

trabalho seja feito. Aqui se destaca o estilo de liderança democrático, como insere Lino 

(2006). Esse estilo permite, através da valorização de cada indivíduo, que se consiga consenso 

e adesão para a execução e finalização de seu trabalho, sem que haja atrasos nos prazos a seu 

cliente. 
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Enquanto o trabalho é feito, é comum que ocorram conflitos entre os integrantes da 

equipe (KERNBERG, 2000), seja por grande fluxo de trabalho, preferência por esta ou aquela 

idéia para executar o planejado ou simplesmente algum problema pessoal dos indivíduos que 

acaba afetando o resto da equipe. A atribuição do profissional de atendimento necessária aqui 

é a capacidade de administrar discussões, que se destaca no estilo de liderança relacional, 

apresentada por Lino (2006) e Coelho (2010), a qual apresenta a habilidade do profissional de 

desenvolver o bom relacionamento entre os integrantes do grupo, obtendo a cooperação de 

todos para que o planejado seja executado, no melhor ambiente possível. Assim, a habilidade 

do profissional de atendimento de ser um generalista (LONGO, 1989), com conhecimento de 

diferentes áreas se torna importante não só para ter ideias novas, mas para conhecer o campo 

de atuação de cada elemento da equipe, permitindo que saiba entender como geralmente cada 

área funciona. 

Enquanto o profissional de atendimento supervisiona todo o processo do trabalho na 

agência, mantendo o cliente informado e tranqüilo em relação aos projetos feitos, já que 

aquilo que acontece na agência fica somente na agência, podem surgir dificuldades na 

execução dos projetos. Essas dificuldades podem ser um atraso de fornecedores, um erro na 

execução de um trabalho, uma mudança nos prazos por exigência do cliente ou até uma 

mudança interna da agência em sua equipe, dentre diversas possibilidades. Então, para que o 

projeto seja executado sem perdas ao cliente, cabe ao atendimento contornar essa situação, 

tomando decisões, controlando e supervisionando a equipe, como infere Longo (1989). Aqui 

o estilo de liderança dirigista toma a frente da situação, acalmando a equipe e resolvendo 

rapidamente as situações de conflito (LINO, 2006). 

Mesmo conseguindo reorganizar a situação, a equipe pode estar com o trabalho 

atrasado, então o profissional de atendimento deve tomar decisões e motivar a equipe 

(LONGO, 1989). O estilo de liderança pressionador toma a frente e “empurra” a equipe para a 

execução do trabalho. Lino (2006) ainda destaca que em alguns casos, se torna autoritário, 

caso não consiga seu objetivo rapidamente, que corrobora a questão desse conceito liderança 

e autoridade apresentada por Heifetz in Bergamini (2008). 

Depois de resolvidos os conflitos e terminado o trabalho, cabe mais uma função ao 

profissional de atendimento: a apresentação da campanha ao cliente, e a finalização do 

trabalho (LONGO, 1989). Essa rotina básica demonstra as grandes diferenças e exigências 

para um indivíduo ser profissional de atendimento. Os estilos de liderança são mutáveis de 
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acordo com o momento que o processo do trabalho exige, além da equipe e local onde está 

sendo desenvolvido (BERGAMINI, 2008).  

Outra interação possível de se observar entre psicologia e a comunicação, mais 

especificamente na agência de propaganda, através do papel do profissional de atendimento, é 

a relação atendimento – grupo. O trabalho feito pela agência não existe sem uma equipe. Seja 

o trabalho feito por dois indivíduos ou envolvendo a agência inteira, existe a influência de um 

grupo em sua execução.  

Os grupos são criados seja por afinidades ou exigência do trabalho na organização, 

que são destacados por Kernberg (2000) e Vecchio (2008). Assim, a figura do líder, 

representada pelo profissional de atendimento, tem seu papel inserido no ambiente 

organizacional, interagindo com esses grupos. Quando o atendimento decide que linha seguir 

ao realizar uma campanha para seu cliente, ele direciona a equipe a executar o trabalho de 

acordo com suas indicações. Nesse momento, ele atua como um líder autocrático (LINO, 

2006), já que como ele conhece o cliente melhor que qualquer outro membro da equipe, sabe 

qual a melhor forma de agir. Dessa maneira, os indivíduos do grupo tornam-se apenas 

unidades de trabalho, que devem executar as ações decididas por ele junto ao cliente. 

Quando há a possibilidade de criar uma campanha para um cliente que permita 

grande diversidade, o profissional de atendimento age como um líder democrático (LINO, 

2006). Esse líder participa junto ao grupo nas decisões daquilo a se fazer. As resoluções, 

sendo tomadas em conjunto, podem facilitar o encaminhamento dos projetos. No entanto, esse 

trabalho em conjunto pode mostrar uma fraqueza do profissional de atendimento. Quando este 

age como um líder liberal, dando total autonomia a sua equipe, Lino (2006) acrescenta que há 

a possibilidade de não conclusão, ou de um feitio errôneo do trabalho ao cliente.  

É claro que essas características podem ser facilmente modificadas, já que a 

personalidade de cada indivíduo é única. Além disso, o contexto do trabalho da equipe 

também deve ser levado em consideração. O líder ideal, na pessoa do profissional de 

atendimento, surge de acordo com diversos elementos, destacados por Bass (1990) e Vecchio 

(2008): determinada situação, momento, grupo e características pessoais do atendimento são 

essenciais para o sucesso deste indivíduo. Os diferentes fatores são capazes de tornar um 

indivíduo um grande líder e profissional de atendimento, como se houver falha em alguma das 

áreas pode não conquistar o sucesso que anseia.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade do profissional de atendimento é muito importante na estrutura da 

agência de propaganda. Compreender o desenvolvimento de suas atividades, seu 

comportamento em relação a outros indivíduos e equipes é fundamental para seu sucesso. Não 

existe comunicação sem relações interpessoais, no que diz respeito ao funcionamento de uma 

organização, no caso, a agência de propaganda.  

Muitas variáveis são importantes para se levar em consideração quando se trata do 

desenvolvimento do indivíduo como profissional. Enquanto a Psicologia procura entender o 

comportamento humano em toda a sua plenitude, seja individualmente, com os amigos, 

família, trabalho, sociedade, o profissional de atendimento deve estar atento a algumas partes 

de todo esse grande montante, que o destacarão como um verdadeiro líder.  

Não é possível, contudo, que poucos estudos e observações por parte do atendimento 

sejam capazes de transformá-lo num verdadeiro líder. São muitas as variáveis que lhe 

competem para levar em consideração, mas isso não quer dizer que, além da escolha pessoal 

em ser atendimento, dedicação na Academia e muita observação não sejam suficientes para 

transformá-lo em um grande profissional e por conseqüência num grande líder. 

Cada elemento presente no dia a dia de todos os indivíduos permite que sejam mais 

capacitados, mais informados e melhores profissionais. A ciência Psicologia está presente em 

cada relação que é mantida entre os indivíduos, seja num grupo de amigos, seja no trabalho. 

Prestar atenção em seus questionamentos pode oferecer, além de facilidade para tratar e ter 

compreensão do outro, mais um elemento de extrema importância e valor ao profissional de 

atendimento: criatividade para se destacar como líder.  

A criatividade não é relacionada somente a se ter uma idéia fabulosa para uma 

campanha, mas principalmente criatividade em solucionar problemas. Sejam eles divergências 

entre os colegas da equipe, um mal entendido com um fornecedor, um chefe que está sendo 

difícil, um cliente nervoso e sem paciência para esperar um trabalho. 

Como destacado em diversos momentos do trabalho, é tudo uma questão de ter o 

momento certo, com as pessoas e equipes corretas, em função do momento em que a agência 

está.  A Psicologia não é uma ciência com todas as respostas, tampouco o profissional de 

atendimento, mesmo com todas as informações que deve possuir, é um líder eficaz. O que as 

duas têm em comum é a capacidade de prestar atenção a detalhes e observar as situações por 

diferentes ângulos.  
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A anamnese, que é a ação que os psicólogos fazem de ir aos poucos descobrindo os 

sintomas de seus pacientes, através de perguntas devidamente escolhidas, pode ser 

relacionada com o briefing que o atendimento faz com seus clientes. Ele deve saber o que 

perguntar, como perguntar e para quem perguntar, de modo que seu trabalho seja o mais 

completo e correto possível, de acordo com as intenções e desejos do cliente. 

Não há uma fórmula mágica, mas obedecer a uma regra pode ser de extrema 

importância ao profissional de atendimento que deseja ser um grande líder, a qual a Psicologia 

usa sempre: ouvir o que o cliente tem a dizer. Em seguida, saber repassar essa idéia, mantendo 

um relacionamento favorável com seus colegas é imprescindível. A todo momento, o 

profissional de atendimento é posto em cheque e cabe a ele saber utilizar as informações que a 

Psicologia oferece para conseguir resolver o que lhe é proposto. Como dito, não há fórmula 

mágica para ser excelente profissional de atendimento e líder, mas os ingredientes para se 

chegar a ela já estão disponíveis àqueles que forem buscar. 
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