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RESUMO

O estudo teve comoobjetivorefletir sobre a evolugao dalideranga, de um modogeral, e suaatuagao no contexto organizacional, enfatizando a importancia da lideranga na motivagao dasequipes no ambito do Servigo de Satide do Exército Brasileiro e assim, verificando o aumento daProdutividade. A pesquisa foi conduzida, através de uma pesquisa bibliografica, em fontes comoartigos, livros e sites. E notério a importancia do lider motivado e motivador na organizagao. Seupapel é de extrema importancia e sua fungao é estratégica, para que os objetivos organizacionaissejam atingidos. Assumir um cargo de lideranga nao é uma missdo simples; exige muita competéncia€ muita dedicagao, pois as pressdes por resultados sao grandes e para atingir esse resultado,depende-se da atuagao harménica e engajada da equipe. Sugere-se que novos estudos sobre o temasejam realizados, com analise direcionada para o Servigo de Saude do Exército Brasileiro, de modo aenriquecer a pratica dos lideres de satide sobre como desenvolver um ambiente motivador nasOrganizagéesMilitares de Satide na atualidade.

Palavras chave: Lider. Motivagao.Lideranga. Gestao em Saude.

ABSTRACT

The study aimedto reflect on the evolution of leadership, in general, and its performanceinthe organizational context, emphasizing the importance of leadership in motivating teams within theBrazilian Army Health Service and thus checking the increase in productivity. The research wasconducted through

a

bibliographic search, in sources such asarticles, books and websites. Theimportanceof the motivated and motivating leaderin the organizationis notorious. Its role is of utmostimportance and its function is Strategic in order to achieve the organizational objectives. Taking aleadership position is no easytask;it requires a lot of competence and a lotof dedication, because thePressures for results are great and to achievethis result, it depends on the people of the team. It isSuggested that further studies on the subject be conducted, with analysis directed to the BrazilianArmy Health Service, in order to enrich the practice of health leaders on how to develop a motivatingenvironmentin Military Health Organizationstoday.
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AIMPORTANCIA DA LIDERANGA NO PROCESSO MOTIVACIONAL NO
SERVICO DE SAUDE DO EXERCITO BRASILEIRO NA ATUALIDADE

1. INTRODUGAO

O presente trabalho tera como objetivo demonstrara influéncia da lideranga
No processo motivacional dos recursos humanos, no ambito das Organizagdes
Militares de Satde, de uma forma geral.

Lideranga é a arte de gerenciar pessoas, assim como

a

atividade de atrair
seguidores, influenciar e persuadir de forma Positiva pessoas e comportamentos,
tendo a responsabilidade de planejar, monitorar, direcionar e orientar, e tem papel
fundamental relacionado a motivagao, pois o lider eficaz sabe como motivar sua
equipe. O lider tem a necessidade de buscar meios em que os subordinados se
sintam motivados e envolvidos com suas obrigagdes, trazendo inovagées,
Criatividade e buscando favorecé-los de maneira que alcancem conquistas e atinjam
alvos surpreendentes (VIEIRA DE CARVALHO, 2012; NASCIMENTO, 2012; GOMES
SERAFIM,2012).

A motivagao é importante para o sucesso da organizagao, pois 0 subordinado
precisa se sentir motivado, envolvido no objetivo da missdo, sendoassim,trabalhara
Satisfeito, se sentindo importante e responsavelpelo resultadofinal, deixandoafluir a
criatividade e a possibilidade de revelar talentos, contudo, € extremamente
importante que se tenha um lidereficaz, capaz de motivar a equipe e que conhega
as necessidades de seus subordinados, para assim estabelecer metas e conseguir
com que seusobjetivos estejam em comum.

Levando em consideragao tais conceitos, buscamos Promover umareflexdo
sobre a lideranga, no Ambito do Servigo de Satide do Exército Brasileiro, ja que é
primordial haver mecanismos de motivagao para o efetivo, para que uma
organizagao consiga alcancarosseusintentos.

1.1 PROBLEMA

No contexto das organizag6des modernas, a participagdo, a motivagao, a gestao
comunicativa e a consciéncia e responsabilidade individual em relagao ao processo
global, assumem cada vez maior importancia, a ponto de alterar todo o clima
organizacional. Hoje, a relagado de trabalho advinda do avango da sociedade impde
maior capacitacéo profissional e engajamento entre lideres e liderados. A busca



constante de performance que vemos no mercado tornou a questao da lideranga
dentro das organizagdes uma discussdo essenciale isto nao ¢€ diferente em relacdo
a uma Organizac¢4oMilitar.

1.2 OBJETIVO

O presente estudo pretende integrar os conceitos basicos e a informagdo
cientifica relevante e atualizada, a fim de mostrar a importancia do lider, da sua
influéncia € 0 estimulo a motivagdo de sua equipe no ambiente organizacional, de
modoa contribuir para uma melhor produtividade.

Coma finalidade de delimitar e alcangar o desfecho esperado para o objetivo
geral, levantou-se objetivos especificos que irao conduzir na consecugao do objetivo
deste estudo,os quais s4otranscritos abaixo:

a. Apresentar0 conceito delideranga;

b. Descreverostipos e estilos de lideranga;

c. Apresentar 0 conceito de motivacao;

d. Descreverostipos de motivacgao;

e. Analisar a importancia da motivagao no ambiente de trabalho no Servico de
Saude.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIGOES

Este trabalho sejustifica por identificar os tipos de lideres, seu comportamento
e seu relacionamento com os subordinados, de modo a compreendercomo

0

estilo
de lideranga adotado interfere na motivagéo das pessoas no ambiente
organizacional e consequentemente, na produtividade e na qualidade dasatividades

exercidas no Servigo de Satide.

Com o presente estudo pretende-se contribuir para o Exército Brasileiro
trazendo a tona uma reflexdo sobre a evolugao da lideranga e sua atuacdo no
contexto organizacional, observando as atividades dolider e sua importancia na
motivagao da equipe e assim verificando 0 aumento da produtividade das pessoas,
notadamente do 4mbito do Servigo de Saude, diante das exigéncias do complexo
mundoglobalizadoatual.



2. METODOLOGIA

Para obter subsidios que permitissem formular uma possivel solugéo para o
problema, o delineamento desta pesquisa contemplouleitura analitica e fichamento
das fontes e discussao de resultados.

Quanto a forma de abordagem do problema,utilizaram-se, principalmente, os
conceitos de pesquisa qualitativa, com énfase no tema lideranga e motivacao.

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidadederevisdo integrativa
dotipo descritivo e analitico.

2.1 REVISAO DA LITERATURA

Para a obteng&o das referéncias bibliograficas foram utilizadas fontes
bibliograficas e meios eletrénicos, mediante cruzamento das palavras chaves
“Motivagao”, “Lideranga” e “Gestao em Saude”, os quais foram utilizados isolados e
em associacao para refinar a busca.

a. Critérios de inclusdo:

 

O critério para inclusdo dos artigos encontrados sera por proximidade com o
tema e a relevancia da informagao para a continuidade desse estudo. Além disso,
serao selecionadosartigos redigidos na Lingua Portuguesa e utilizadoo filtro para
textos completos e artigos.

b. Critérios de exclusao:

 

Os artigos que apresentarem as palavras chaves como indexadores, mas
contenham um aprofundamento distante do tema estabelecido e os artigos em
duplicidades serao considerados excluidos da pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

De maneira geral, a pesquisa bibliografica possibilitou:

¢ Apresentar 0 conceito de lideranga;

e Descreverostipose estilos de lideranga;

¢ Apresentaro conceito de motivacao;

e Descreveros tipos de motivagao;

¢ Analisar a importancia da motivagéo no ambiente de trabalho no Servigo de
Satide.



3.1 CONCEITO DE LIDERANCA

Lideranga 6 um termo que evoca a idéia de comando ou controle de um
individuo sobre os seus seguidores, tendo como base um conjunto de tragos
pessoais. E 0 processo de conduzir pessoas, transformando-as numa equipe que
gera resultados.

Segundo George Terry (2006, p.12) sintetiza a idéia central do conceito de
lideranga em apenas:"a lideranga é a atividade deinfluenciar pessoas fazendo-as
empenhar-se voluntariamente em objetivos de grupo”.

Embora existam inumeras definigdes para a lideranga, € possivel encontrar
dois elementos comuns em todaselas: por um lado é um fenédmeno degrupo e, por
outro, envolve um conjunto de influéncias interpessoais e reciprocas, exercidas num

determinado contexto, através de um processo de comunicagao humana comvista a
obteng&o de determinadosobjetivos especificos.

A fungao dalideranga envolve a pratica de influenciar pessoas, fazendo com

que elas se empenhem voluntariamente em objetivos de grupo. Isso nos remete a
idéia de que para um lider atingir os objetivos da organizagao é necessario que
todas as agdes desenvolvidas pelos seus subordinados sejam executadas por sua
livre vontade,e para tanto, é papeldolider motivar e orientar as. pessoas em direcdo
aos objetivos e metas a serem alcangadas.

Considerando que vivemos em um mercado competitivo e em constante
modificagao, o tema lideranca tem ocupado lugar de destaque em qualquer
oportunidade, em que as pessoas se encontrem para discutir os destinos dos
negocios.

De acordo com Ram Charam em seulivro: Lideranga na era da turbuléncia
econdmica, (2009, p. 19) encontramosseis caracteristicas essenciais da lideranga
em temposdificeis:

¢ Honestidadee credibilidade;

¢ Capacidade de inspirar;

* Conex&o em temporeal com a realidade;

e Realismo com umapitada de otimismo;

e Administragao com intensidade;

* Ousadia para se prepararpara o futuro.



Teoricamentea lideranga exige um conjunto de procedimentos e atividades
que necessita da capacidade de saberfazer, da sensibilidade de saber perceber e
da sabedoria de saber entender, deixando claro que uma pessoa nAolidera tudo, o
tempo todo, mas ela semprepodeliderar nessas condigées.

Defendendoa idéia de queliderar 6 a arte de inspirar, motivar, animar idéias,
pessoas e projetos, ndo podemosconfundir lideranga com chefia, pois os chefes

estao ligados a hierarquia e focam apenas os resultados, diferente do lider, que
busca constantemente a elevacdo da equipe, dos resultados e dos objetivos em
comum.

3.2 TIPOS DE LIDERANGA

Chiavenato (1993) expde trés estilos de lideranga: autocratica, liberal (laissez-
faire) e democratica. O autor explica que cabe ao lider escolher o tipo que mais

condiz com a sua personalidade ou combinarestilos diferentes, conforme a situagao
exigir. O autor descreve cada uma da seguinte maneira:

Lideranga autocratica: na lideranga autocratica, o lider 6 focado apenas nas
tarefas. Este tipo de lideranga também é chamado de lideranga autoritaria ou
diretiva. O lider toma decisées individuais, desconsiderando a opinido do grupo.

Neste tipo de lideranga, a centralizagao do poder de decisao esta nas maos do
chefe.

Lideranga democratica: pode ser chamada ainda, de lideranga participativa ou
consultiva, este tipo de lideranga é voltado para as pessoas e ha participagado dos
liderados no processode decisao. Neste tipo de lideranga, o grupo debate e toma as
decisdescoletivamente, tudo observado de perto pelolider. Os resultados do debate
s&o apresentados aolider e este apresenta alternativas para o grupo escolher e
tomara decis&ofinal. Ou seja, as decisées sdo tomadas de comum acordo entre e o
grupo e o chefe.

Lideranga liberal ou /aissez-faire: neste tipo de lideranga, as pessoas tem mais

liberdade na execug&o dos seus projetos, indicando possivelmente, uma equipe
madura, autodirigida e que nao necessita de supervisao constante. Laissez Faire, se



traduzido, querdizer "deixai fazer, deixai ir, deixai passar". Nesteestilo de lideranga,

0 lider transfere a autoridade para os liderados, ficando 0 grupo como um todo

responsavel por tomar as decisdes, podendo cada integrante do grupoficar com sua

propria decisao. Nao ha supervisao constante dolider, significando por um lado que

neste estilo, os subordinados apresentam-se maduros, capazes de tomar as

decisGes sozinhos ou em grupo.

3.3 MOTIVACAO

Conforme estudo apresentado ao Instituto Municipal de Ensino Superior de

Assis, em curso de Administragao de Empresas, por Assis, em 2010: “a motivagado é

uma forga interior que se modifica momentaneamente durante toda a vida,

direcionando intensificando os objetivos de um individuo. E quando se tem um

motivo para agir, é ter um desejo por tras de suas agées,é ter persisténcia para

atingir uma meta."

De acordo com 0 conceito apresentado, podemosconsiderar que a motivagdo

faz com que as pessoas sejam mais eficientes, gerando mais resultados para a

organizagao, ao mesmo tempo,irradiando atitude de bem-estar e gerando um

ambiente construtivo. Dai a importancia da lideranga em estimular a motivagdo da

equipe diariamente.

3.4 TEORIAS DA MOTIVAGAO.

Algumasteorias levantadas sobre a motivagdo e o que ela é, acabaram por

criar uma discussaointeressante sobre o assunto. As teorias de Maslow, Herzberg e

Vroom s&o as mais debatidas. Para Abraham Maslow,a motivacaoparte do principio

de que os motivos do comportamento estéo dentro da pessoa e algumas

necessidades s&o conscientes, outras nao. A teoria de Maslow ganhou o nome de

Teoria das Necessidades. As necessidades humanas estado arranjadas em uma

piramide de importancia e de influéncia divididas em dois tipos: primarias e

secundarias.

As necessidades primarias formam a base da hierarquia. Trata-se das

necessidadesfisioldgicas ou basicas, relacionadas com a propria subsisténcia e

existéncia do individuo, e que dizem respeito a sobrevivéncia das pessoas (fome,



sede ou sono)orientando a vida humana desde o momento do nascimento. Sado as
necessidades e devemsersatisfeitas em primeiro lugar. A necessidade de protecao
(seguranga) vem logo apés e representa 0 emprego, a casa, aposentadoria, ou seja,
a estabilidade. Elas surgem somente depois que as necessidades basicas esto
satisfeitas. No topo desta hierarquia encontramos as necessidades afetivas e sociais
que representam a estima e o sentimento de realizacao.

As necessidadesafetivo-sociais representam pertencer a um grupo social e
surge quando asnecessidades basicas e de seguranga se encontram satisfeitas. A
frustragdéo dessa necessidade conduz a pessoa a falta de adaptagao social e a
solidao, porque estao relacionadas com a maneira pela qual a pessoa se vé e se
avalia (autoconfianga).

A teoria de Herzberg 6 também conhecida como teoria dos dois fatores.
Herzberg formulou essa teoria para explicar 0 comportamento das pessoas no
trabalho e concluiu que existem dois fatores que influenciam na motivagdo das
pessoas. Nesta teoria, ha uma relagdo direta entre o trabalho e as recompensas
internas (crescimentoindividual ou profissional). Ele afirmou que existem fatores que
deixam o colaborador insatisfeito quando n&o se encontram presentes e
considerados fundamentalmente como motivadores,pois estao ligados ao contexto
de trabalho (ambiente), como por exemplo, beneficios sociais, higiene, condigdes
fisicas, etc. Os colaboradores encontram-se fortemente motivados por aquilo que
fazem para si mesmos. Quanto maior a Satisfagao dos colaboradores, maisalta é a
qualidade de vida no trabalho. A satisfagaéo ndo depende apenas dessesfatores
motivacionais porque ha outros, como a educagao, o lazer e a vida familiar, sendo
que estes estao fora do ambiente detrabalho. Entdo, por Herzberg, pode-se definir a
motivagéo como sendo a forca que leva as pessoas a agirem de uma forma
especifica.

Vroom tomou como base a Piramide de Necessidades e a Teoria dos Dois
Fatores para formular a sua Teoria da Expectativa. De acordo com Vroom, a
motivagao tem duaspartes:a parte dos desejos e as expectativas de alcanga-los.

Analisando os trés autores, define-se que a motivagao funciona como o
resultado das relagdes entre a pessoa e as situagdes que o envolve. Conclui-se que
as pessoasdiferem quanto ao seu impulso basico (podendoterdiferentes niveis de
motivagaéo estando mais motivada em um momento e menos motivada em outra
ocasiao) e que a motivagao dentro de um ambiente de trabalho nao é uma fungdo



apenasgerencial, e sim umaforca intrinseca da pessoa e que 0 nivel de motivacao
tambémvaria em fungado do momentoe dasituagao.

3.5 RELAGAO ENTRE LIDERANGA E MOTIVAGAO

E indiscutivel que o desempenho de uma equipeé reflexo da gestao de seu
lider. Uma boa lideranga, além de trazer bons resultados, colabora com o
desenvolvimento e evolugao de seus funcionarios. Liderar nado é uma tarefa simples,

pelo contrario, é um trabalho complexo,dificil e cuidadoso que requer muita andlise

e visdo.

Herseyafirma:

A situag&o mais favoravel para um lider influenciar seu grupo € aquela em

que ele é estimado pelos membros, tem uma posigado de grande poder e

dirige um trabalho bem definido. (HERSEY, 1976, p. 118)

Para Gil (2008), mais do que os administradores de pessoal e de recursos

humanos, os gestores de pessoas tém que desempenharo papel de lider. Num
contexto de gestéo de pessoas, é necessario que elas se vejam mais como

colaboradores do que como subordinados.Isso significa que os gestores precisam

permanentemente atuar como lideres, jA4 que a lideranga faz parte da influéncia

pessoal e aceitagdo dos subordinados.

E de muita importancia citar que se o lider nado estiver motivado,

consequentemente nao obtera sucesso em motivar seus subordinados.

A motivagaéo é passada delider para liderado, para que todos obtenham o

mesmofocopara atingir os sucessosindividual e organizacional. O desempenho e a

Satisfagao dos funcionarios tendem

a

serinfluenciados pelas atitudes doslideres.

Segundo Hersey:

Os lideres que conseguem motivar seu pessoal com éxito sao aqueles

capazes de criar um ambiente com objetivos (incentivos) compativeis com os

motivos (necessidades) especificos dos seus funcionarios. (HERSEY, 1976,

p.19)

De acordo com Volpato (1998), citamos abaixo os 11 principais atributos da

lideranga:



1) Uma percepgdo aquda do que é justo: esta 6 uma grande qualidade de um
lider eficaz. A fim de angariar o respeito da equipe, o lider deve ser sensivel ao que
6 correto e justo. O estilo de lideranga segundo o qual todos sao tratados de forma
justa e igualitaria sempre cria uma sensa¢ao de seguranga. Isso é extremamente
construtivo e um importantefator de nivelamento;

2) Planos definidos:o lider motivado sempre tem objetivosclaros e definidos, 

devidamente fundamentados num plano pré-concebido. Ele planeja o trabalho e
depois trabalha para a implementagdéo do plano com a participagao de seus
subordinados;

3) Perseveranga_nas decisdes: o lider que vacila no processo decisério
mostra que nao esta seguro, ao passo que umlider eficaz decide depois deterfeito
suficientes consideragées preliminares sobre o problema. Ele considera mesmo a
possibilidade de a decisdo que esta sendo tomada vir a se revelar errada. Muitas
pessoas que tomam decisées erram algumas vezes. Entretanto, isto nao diminui o
respeito que os seguidores tém porelas.

4) O habito de fazer mais do que aquilo pelo qual se é pago: um dos 6nus da
lideranga é a disposigao para fazer mais do que é exigido do pessoal. O lider que
chega antes dos subordinados e que deixa o servigo depois deles 6 um exemplo
deste atributo de lideranga;

5) Uma_personalidade_positiva: as pessoas respeitam tal qualidade. Ela
inspira confianga e também constrdéi e mantém uma equipe com entusiasmo;

6) Empatia: o lider de sucesso deve possuir a capacidade de colocar-se no
lugar de cada um dos seus subordinados, de ser capaz de ver 0 mundo pelo lado
das outras pessoas. Ele nao precisa concordar com essa visdo, mas deve ser capaz
de entender como aspessoas se sentem e compreenderseuspontosdevista;

7) Dominio dos detalhes: 0 lider bem-sucedido entende e executa cada

 

detalhe do seu trabalho e, é evidente, dispde de conhecimento e habilidade para
dominaras responsabilidades inerentes a sua posigao;

8) Disposigao para assumir plena responsabilidade: outro Gnus daliderancga é
assumir responsabilidade pelos erros de seus seguidores. Caso um subalterno
cometa um erro, talvez por incompeténcia, o lider deve considerar que foi ele quem
falhou. Se o lider tentar mudar a diregao dessa responsabilidade, nado continuara
liderando e dara inseguranga a seus seguidores. O lema do verdadeiro lider deve
ser: “a responsabilidade é minha’;
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9) Duplicagdo: 0 lider de sucesso esta sempre procurando maneiras de
espelhar suas habilidades em outras pessoas. Dessa forma, ele faz os outros
evoluirem e € capaz de “estar em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo’.
Talvez este seja um dos principais atributos de um lider: ser Capaz de desenvolver
outros lideres. Pode-se julgar um lider pelo numero de pessoas em queelerefletiu
Os seustalentos e fez evoluir;

10) Uma _profunda crenga em seus principios: a expresso “a menos que
batalhemos por alguma causa, nos deixaremos levar por qualquer causa” resume
bem a importancia de se ter uma causa,pela qual valha a pena trabalhar. Nada cuja
aquisigao tenha valor é muito facil. O lider de sucesso tem a determinagaode atingir
objetivos, ndo importando os obstaculos que surjam pelo caminho. Ele acredita no
que esta fazendo com a determinagdo de batalhar porsuarealizagao;

11) Auto-motivacao: o lider que nao consegue se auto motivar nado tem a
menor chancede ser capaz de motivaros outros.

Lideranga € 0 processodeinfluenciar pessoas no sentido de que estas ajam
em prol dos objetivos da instituigao. Os lideres criam condigées para as pessoas
exercerem todo o seu potencial, propiciando-lhes a auto-confianga e estimulando-as
a perseguirem um ideal. Em suma,os lideres desenvolvem entusiasmo, auto-estima
e idéias entre os liderados.

O lider também deve encontrar tempo para se dedicar a umareflexdo honesta
€ continua sobre sua ac&o a fim de ser bem-sucedido. E 0 mais importante: o lider
deve assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento de novoslideres capazes de
desempenharpapéis de lideranga nofuturo.

O desenvolvimento pratico desses conceitos no Servigo de Satide do Exército
Brasileiro tornou-se essencial, pois é notavel que a area da satide vem Ppassando por
um remodelamento, em que a busca por melhores praticas de gestao passaram a
fazer parte do “roll” obrigatério das instituigdes.

Muito se fala em qualidade, humanizagao e exceléncia no Ambito do Servigo de
Saude, porém devemosenfatizar que a lideranga e a motivagdoestao ligadas entre
si e s&o igualmente importantes para o pleno exercicio das atividades da area da
sade.

Por isso, atualmente, os lideres de sade devem estar capacitados e
atualizados noquesereferir a este assunto. Nas organiza¢oesatuais nao é possivel



separara lideranga da motivagao, é um processo continuo e que deve estar sempre
em desenvolvimento.

4. CONSIDERAGOESFINAIS

Atualmente, a relagado de trabalho advinda do avango da sociedade impéde
maior capacitacgdo profissional e engajamento entre lideres e liderados. A busca
constante de performance que vemos no mercado tornou a questao da lideranga
dentro das organizagées, uma discussdo essenciale isto nao é diferente em relagao
as atividades praticas dentro do Servigo de Saude do Exército Brasileiro.

Ser um lider exige competéncia e trata-se também de um dom, que pode ser
estimulado e desenvolvido. E fundamental a existéncia de pessoas com
caracteristicas de lideranga nas posigdes de gerenciamento, pois elas sdo
responsaveis por motivar, direcionar e coordenar as tarefas desenvolvidas por uma
equipe. A fungao do lider motivador é importante, para que os objetivos
organizacionais sejam atingidos.

Os subordinados sAo motivados acima de tudo pela qualidade de seu trabalho
e pelas relages que Ihes dado suporte nele. Quanto mais motivado o ser humano
estiver, maior sera 0 conjunto de capacitagdes transformadas em agdo pratica. A
motivagao da equipe é fator decisivo para a otimizagao do relacionamento entre as
pessoas e reflexos positivos na execugdo das atividades na organizagao e no
mundo globalizado.

Espera-se que este estudo, apesarderestrito 4 pesquisa bibliografica, possa
incentivar 0 surgimento de outros trabalhos sobre o tema, com énfase no Ambito do
Servigo de Satide do Exército Brasileiro, Para que possaservir de ferramenta para
formagao delideres atualizados e capacitados a motivarem os membros da sua
equipe, visando atenderas exigéncias do contexto atual.
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