
1 

 

LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES: O PAPEL E A IMPORTÂNCIA DO LÍDER 
DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

LEADERSHIP IN ORGANIZATIONS: THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE 
LEADER WITHIN ORGANIZATIONS 

 
1
RIBEIRA, Loraine Cristina da Silva; 

1
FERMIANO, Tatiely dos Santos; 

2
ROSA, André 

Luis Cateli  

 
1
Discente do Curso de Administração de Empresa – Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO/FEMM; 

2
Docente do Curso de Administração de Empresa – Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO/FEMM. 

 

RESUMO 
 

A presente pesquisa aborda as habilidades e característica relacionada com a liderança 
organizacional dentro das empresas, pois através deste, vem abordar o papel e padrões de lideres 
organizacionais dentro da gestão e atuação, trazendo o seu papel e a importância de ser líder dentro 
das empresas. Para tanto, buscou-se, junto à literatura, a contribuição de conceitos de liderança e 
das teorias administrativa que exaltam que a liderança é conquistada e o poder concedido pelas 

mesmas pessoas sobre as quais é exercido. Apresenta ainda a liderança como um dos fatores 
fundamentais para o sucesso das organizações, enfatizando sobre tudo o importante conceito de 

como e o porquê da liderança nas organizações, pois foi traçado o perfil das características e das 
habilidades do líder a partir dos dados coletados, seus principais estilos; a linguagem atual da 
organização; o surgimento dos líderes nas organizações; os atributos essenciais do líder; o 
aprendizado contínuo e os desafios do líder em contexto de mudanças, a diferença entre chefes e 
lideres dentro de uma organização.  
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ABSTRACT 

This research comprehends the skills and characteristic related to organizational leadership inside 
companies, because, through this study, it refers to the role and patterns of organizational leaders in 
management and operations, bringing its role and the importance of being a leader in companies. For 
this purpose, it was pursued, through the literature, the contribution of leadership concepts and 
administrative theories which exalt that leadership is conquered and the power granted by the same 
people over whom it is exercised. This article presents the leadership as one of the fundamental 
factors for the success of organizations, focusing especially the important concept of how and why of 
leadership in organizations, because the profile of characteristics and the leader skills was delineated 
from the collected data; the leader’s main styles; the current language of the organization; the 
emergence of leaders in organizations; the essential attributes of a leader; the continuous learning 
and the challenges of leading in the context of changes; the difference between managers and leaders 
of an organization. 

Keywords: Leadership; Characteristics; Organization; Concept. 
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INTRODUÇÃO 

 

A liderança nas organizações aponta aspectos ligados a cultura e aos 

administradores, para que a empresa atinja seus objetivos e metas, ressaltando o 

papel do líder como intuito de que o todo precisa saber a posição de um líder na 

organização e sua importância. Esse tema é importante e desafiador, pois as 

organizações podem-se transformar ou formar líderes para que possam ter 

habilidades e técnicas para conduzir pessoas, pois a liderança é importante para o 

sucesso de qualquer organização.  

Segundo Chiavenato (2003), o conceito de liderança surgiu na década de 30, 

fora do campo da filosofia e da história, pois cada autor tem seu conceito sobre a 

liderança, pois o conceito mais usado pode ser definido como a capacidade de 

influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos.  

A origem dessa influência pode ser formal, ocupada por um alto cargo na 

organização, entretanto, esta posição hierárquica não assegura uma liderança 

eficaz. Cada indivíduo que ocupa uma posição dentro do grupo de comando de uma 

organização recebe delegação de um poder superior dentro da empresa, pois cabe 

ao líder um desempenho de alcançar objetivos por meio dos liderados e, para isso, 

conforme o tipo de liderado age de diferentes maneiras, podendo ordenar, 

comandar, delegar e cobrar resultados, visando atingir a meta da empresa.  

Para os administradores é de fundamental importância compreender o poder 

dado aos ocupantes de liderança dentro do comando da organização, porque nem 

sempre aquele que ocupa uma posição dentro da empresa tem liderança informal 

sobre os grupos.       

Os líderes dentro de uma organização têm uma postura diante da empresa 

que é de essencial importância em sua interação com os indivíduos no ambiente 

organizacional, para que resultados, os quais a organização se propõe a alcançar, 

sejam realizados.  

Ao decorrer do tempo à pesquisa se modificou e descreveu traços e 

características de lideres, através disso foram surgindo os estilos de liderança, cada 

organização utiliza o estilo de acordo com seu líder e sua equipe, através do estilo 

de liderança pode-se promover a unidade do grupo, quando é capaz de estimular, 

facilitar, agilizar as atividades, gerando um comprometimento de motivar o grupo a 
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uma meta, com a habilidade de usar corretamente a autoridade pelo cargo, que 

determina seu estilo de liderança. 

Conforme a definição entende-se que independente do conceito atribuído, o 

resultado que se espera da liderança, vem de acordo com o impacto exercido sobre 

os liderados, porém este impacto pode ter resultados diferentes conforme o estilo de 

liderança adotado.  

Toda organização está sujeita aos estilos de liderança, cada empresa se 

identifica com um estilo, que irar melhor proporciona-la e consequentemente são 

desenvolvidos estilos eficazes para melhor resultados, tornando-se ela própria líder 

no seu mercado de ação, dando oportunidades para os indivíduos que a compõem 

proporcionando todas as competências de liderança dentro de uma empresa, mas 

as organizações são alvos de intensas transformações, quando lideres são 

incapazes de estabelecer os objetivos da empresa, precisando-se de uma nova 

gestão de liderança dentro da organização, onde a equipe precisa de uma nova 

adaptação, gerando algumas mudanças dentro da organização, provocando 

desfalques em resultados e metas. Desta forma, qual o papel e a importância do 

líder dentro das organizações?  

O presente trabalho faz-se relevante, pois aborda as teorias e característica 

da liderança nas organizações, aprimorando um papel extremamente importante dos 

lideres dentro da empresa, onde cabe ao líder transmitir os princípios e valores que 

a equipe precisa adquirir para desempenho, visando um posicionamento de 

resultados.  

O líder precisa gerar eficácia nas organizações, pois tem necessidade de 

buscar o exercício de uma gestão com foco em resultados, fundamentando-se em 

articular a prática do desenvolvimento da satisfação dos colaboradores e 

comprometimento dos mesmos com os objetivos organizacionais. 

 O assunto justifica-se por considerar que é importante para a sociedade que 

saiba quem é o líder que lidera sua organização, pois todos os cidadãos esperam 

que o líder esteja constantemente comunicando-se com todos e tenha um 

posicionamento de coerência, honestidade, bom senso, tomador de decisões e que 

tenha iniciativa, já os profissionais devem saber sobre a liderança nas organizações 

para que especificamente possa agir na sociedade, de uma forma que o líder tem 

que saber avaliar o ambiente em que se encontra para ter condições de decidir qual 

a forma mais adequada de liderança no momento, para os acadêmicos é importante 
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que estudam para que futuramente possa ser um líder empresarial, com isso, estuda 

todo o conceito de liderança e buscam aprofundar nos melhores líderes do mundo, 

pois levantou-se esta questão para sabermos o que realmente podemos esperar de 

um líder dentro de uma organização. 

Este trabalho tem como objetivo verificar a importância dos lideres nas 

organizações nos conceitos de liderança para as empresas.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em que fundamentou sobre os 

principais entendimentos e atributos da liderança nas organizações, assim como 

características e o papel do líder, e ainda temas predominantes nos quais a 

liderança e seus três principais estilos surgiram, e qual a diferença entre chefes e 

lideres. 

 

CONCEITO DE LIDERANÇA 

 

Segundo Caravantes, Caravantes e Kloeckner (2005) o estudo de liderança 

tem mais de um século, e os livros e artigos e publicações chegam aos milhares. A 

liderança é necessária em todos os tipos de organização humana e está centrada 

nas características de bons líderes até mesmo nas relações familiares, visto 

propriamente ditas é fundamental no poder de influência de pessoas, pois nas 

empresas os administradores precisam conhecer e motivar as pessoas, pois 

chamamos de liderar, atualmente a liderança dentro das organizações se tornou 

uma arte de mobilizar e estimular sua equipe favorecendo um bom clima e atingindo 

os resultados desejados da organização.  

A liderança é constituída por lideres que motivam seus subordinados dentro 

de organizações, sujeito as normas e regras do ambiente que influencia seus 

liderados, portanto a liderança é necessária desde que se tenha um líder 

competente e com conhecimentos, pois nem sempre uma organização consegue ter 

um líder de sucesso, podemos observar nos dias de hoje que muitas empresas 

conseguem crescer no mercado através de uma excelente liderança, atingindo todos 

seus objetivos e conseguindo atravessar barreiras e concorrências.  

Conforme Cury (2009), o mesmo diz que liderança é o resultado de uma 

constelação de qualidade no qual uma pessoa possui, enquanto outros asseguram 

que o líder não precisa dispor de regras, definir a liderança é uma tarefa difícil, tendo 
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em vista os diversos enfoques encontrados na literatura disponível sobre o assunto, 

mas existem varias definições sobre a liderança, pois cada autor tem seu conceito.  

Contudo, a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 

entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o 

bem comum. (HUNTER, 2004, p. 25). 

 

Liderança é a realização de uma meta por meio da direção de 
colaboradores humanos, onde o homem que comanda com sucesso seus 
colaboradores para alcançar finalidades especifica é um líder e um grande 
líder é aquele que tem essa capacidade dia após dia, ano após ano, numa 
grande variedade de situações. (MAXIMIANO, 1995, p. 357). 
 

Chiavenato (2003, p. 122) define liderança como sendo um “processo que 

influência e induz o que uma pessoa exerce sobre outras conforme a necessidade e 

situação, que as levam a realizar um ou mais objetivos”.  

 
Liderança é conduzir um grupo de pessoas, influenciando seus 
comportamentos e ações, para atingir objetivos e metas de interesse 
comum desse grupo, de acordo com uma visão do futuro baseada num 
conjunto coerente de ideias e princípios. (LACOMBE; HEILBORN, 2008,    
p. 349).  

 

De acordo com vários autores pesquisados, percebe-se que há várias 

explicações para a liderança, porém cada autor tem as suas definições e seus 

pontos de vistas conforme os conceitos.  

A liderança tem o foco nas pessoas quanto ao seu desempenho e seu 

comportamento, a liderança eficaz cria condições para que as pessoas se tornem 

dirigidas e motivadas no seu desempenho, o líder tende fazer a correta leitura de 

cada situação e agir de acordo com o que ela exige do líder com capacidades 

múltiplas e muita sensibilidade de acordo com seu dia-a-dia, o líder deve ser antes 

de tudo um gestor de pessoas tendo técnicas e objetivos adequados para direcionar 

e orientar sua equipe.  

Segundo Maximiano (2009) o líder é um dos principais componentes da 

situação, a forma como o líder se comporta é influenciada principalmente por sua 

formação, conhecimento, valores e experiência.  

Entretanto, é importante ressaltar os comportamentos das pessoas diante da 

subordinação de seus lideres, por isso é preciso conhecer a ferramenta de gestão 

de pessoas que poderão auxiliar o líder na tomada de decisões, porque uma 
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organização sem uma liderança pode até ser fracassada, por isso uma liderança 

eficiente é considerada um caminho para o sucesso e talentos de novos líderes.  

Maximiano (1995) ressalta que líderes não são apenas as pessoas que 

ocupam manchetes dos jornais, ou cujas biografias, mais quaisquer indivíduos que 

conduzam com sucesso um grupo que esteja empenhado em uma tarefa.  

 

Para cumprir as expectativas que as outras pessoas têm a seu respeito, os 
líderes devem enfrentar numerosos desafios, em grande parte, o sucesso 
de qualquer líder depende de sua capacidade de cuidar desses desafios de 
uma maneira que as pessoas aceitem. (CARAVANTES; CARAVANTES; 
KLOECKNER, 2005, p. 506). 

 

“A liderança nas organizações, que cada indivíduo que ocupa tem uma 

posição dentro do grupo de comando de uma organização formal recebendo uma 

delegação de um poder superior.” (MAXIMIANO, 1995, p. 361). 

 

O líder deve ser exemplo de bom comportamento para os jogadores, as 
crianças, os empregados, ou quem quer que esteja liderando, se o líder 
gritar ou perder o controle, podem estar certos de que o time também 
perderá o controle e tenderá agir de forma irresponsável. (HUNTER, 2004, 
p. 79). 

 

O líder deve estar sempre acompanhando sua equipe, pois seu 

comportamento influencia em uma tomada de decisão dentro da sociedade, os 

funcionários sempre irão olhar a identidade de seu líder, por isso, ele deve ser um 

líder de atitude e responsabilidade, para que ao comandar seus colaboradores ele 

tenha a capacidade de influenciar e motivar para atingir o resultado esperado.  

 

O PAPEL DO LÍDER E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

A cultura humana, desde os primórdios dos tempos buscava organizar-se em 

diferentes aspectos, luta pela sobrevivência, disputa pelo poder, conquista por 

territórios, entre outros. Na maioria das vezes a presença de um “líder” era 

primordial para conduzir os acontecimentos. 

A liderança é fundamental em todas as esferas da organização social, 

especialmente no setor empresarial e o líder representa o pilar de sustentação 

dessa estrutura complexa. 
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Atualmente as empresas buscam pela excelência e pela própria superação, 

pois o setor apresenta-se cada vez mais exigente, encontrar pessoas eficazes, 

influentes e qualificadas tornou-se vital diante desse mercado globalizado. 

Segundo Lacombe e Heilborn (2008) um líder não é um gerente no sentido 

formal. Líder é alguém que os outros consideram como o principal responsável pela 

realização dos objetivos do grupo. 

A pessoa que desempenha esse papel influencia diretamente o 

comportamento de um ou mais liderados, a habilidade de liderar esta vinculada 

diretamente com o processo da motivação nas mais distintas situações do cotidiano, 

ocasionando trocas positivas e construtivas visando uma dependência mútua entre 

os envolvidos.  

É fato que os lideres defendem valores que representam o desejo coletivo, do 

contrario não seriam capacitados e aptos para mobilizar a equipe rumo à ação. 

Observando amplamente essa não é sua única função. A diversidade dos estilos de 

liderança torna-se complicado estabelecer com certeza o que faz um líder e detalhar 

seu perfil e atribuições com precisão. 

O líder empresarial deve capacitar-se, atingindo suas metas por meio dos 

liderados, para isso fluir, conforme a ocasião ele age de maneiras distintas, 

ordenando, comandando, motivando, compartilhando, persuadindo, alternando sua 

linha de raciocínio de acordo com a necessidade da realidade naquele momento, 

efetuando estratégias para alcançar os objetivos da empresa. 

Chiavenato (2007) ressalta que a liderança é necessária em todos os tipos de 

organizações humanas principalmente nas empresas e em cada um dos seus 

departamentos. Ela é igualmente essencial nas demais funções da administração: 

planejamento, organização, direção e controle. 

Não se deve confundir liderança com direção, uma vez que um bom dirigente 

deve ser um bom líder e nem sempre um bom líder é um bom dirigente. 

Cabe aos lideres estarem presentes não somente no nível institucional da 

empresa, devendo estender-se também nos grupos informais de trabalho, sendo o 

mais abrangente possível, pois sua presença influente é o combustível necessário 

para mover os mecanismos da instituição.  

Ele entusiasma as pessoas, norteando suas percepções em direção aos seus 

anseios, mas uma liderança despreparada e desmotivadora pode colocar em 
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choque toda estrutura abalando plenamente a equipe, transformando o futuro da 

empresa e causando instabilidade. 

O sociólogo Max Weber (2004) destaca a existência de três tipos de poder 

legítimo que norteiam o líder: o tradicional, em que vemos o líder com perfil 

patriarcal, o carismático, em que vimos o líder popular, político e demagogo e o 

legal, em que o poder deveria do respeito aos procedimentos indicados pela lei o 

mais importante do mundo moderno. 

Lideres são agentes de mudanças e desenvolver pessoas é seu mais nobre 

atributo, despertando o lado intelectual, explorando a criatividade e capacidade de 

cada indivíduo, criando um clima favorável de comprometimento no ambiente de 

empresarial. 

Uma das características essenciais aos lideres é a auto confiança que ele 

deposita em si e transfere aos seus seguidores.Torna-se complexo tecer com 

exatidão quais são as qualidades fundamentais para uma liderança plena, pois 

temos exemplos clássicos que passaram pela historia da humanidade, cada qual 

com um perfil autentico e único de nortear. 

Algumas pesquisas como as de Kouzes e Barry (2009) apontam que um líder 

deve ser honesto, competente, inspirador e ter visão de futuro. 

Segundo Oliveira (2006, p. 27) “do líder são cobradas determinadas formas 

de atitudes para lidar com valores básicos e, entre os mais importantes, estão o 

amor, a integridade e o sentido”. 

Outro aspecto levado em consideração é a diferença entre ser amado ou 

respeitado como líder, pois geralmente são respeitados, mas raramente amados por 

seus liderados. As inúmeras opiniões sobre liderança demonstram que definir 

qualitativamente um líder e suas características é um conceito abstrato. Sabemos 

que a figura do mesmo é a dominante, como se liderar fosse uma virtude 

oportunizando a pessoa influenciar indivíduos ou equipes. 

 No entanto, na liderança o eixo principal está na forma de como lideres 

visualizam e estimulam valores tanto seus, quanto de seus seguidores, unificados 

para o bom funcionamento da empresa independente das circunstâncias.  

 

LIDERANÇA E SEUS TRÊS PRINCIPAIS ESTILOS 
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Não existe uma cartilha ou formula que defina com exatidão e eficácia o 

significado de liderança e seus estilos. 

De acordo com Bateman e Snell (2006), os líderes devem ter visão mais que 

as outras pessoas, prever qual será o futuro que será melhor para sua organização, 

e procurar escolhas que possam viabilizar conquistas. Sabemos que ele consiste na 

capacidade de gerenciar e conduzir uma gama de acontecimentos e pessoas, 

fazendo com que os mesmos caminhem norteados por um líder, com capacidade de 

liderá-las e influenciá-las positivamente atingindo assim as metas da empresa. 

É vasto o leque de autores que dirigem sobre o tema. Segundo Berganini 

(1994) o conceito de liderança pode variar de autores e dentro das organizações 

podem ter alguns significados diferentes, contata-se que a maior parte conceitua 

liderança como influencia de um indivíduo sobre o outro indivíduo ou grupo com 

vistas à realização de objetivos em uma situação dada. 

Bennis (1988) acrescenta que a liderança é o que dá a uma organização sua 

visão e capacidade para transformar essa visão em realidade.  

Os lideres cultivam um sentido de missão na sua vida profissional e 

concebem o seu trabalho como uma vocação, uma oportunidade de servir e de 

crescer e maturidade e grandeza pessoal (HAVARD, 2011, p 39). 

Existem inúmeras teorias a respeito dos estilos de liderança, o estudo analisa 

a relação e o comportamento de líder com seus subordinados, observando seu 

perfil e características. 

A liderança pode ser estudada em termos de estilos de comportamento do 

líder em relação aos seus subordinados, isto é, modo como o líder orienta sua 

conduta. A abordagem dos traços se refere ao líder, é a abordagem dos estilos de 

liderança se refere ao que o líder faz, isto é, ao seu estilo de comportamento para 

liderar (CHIAVENATO, 2007). 

Segundo (CHIAVENATO, 2007) Os três estilos principais de liderança são: a 

liderança autocrática, liderança liberal e liderança democrática, cada qual com suas 

características singulares. 

Na liderança autocrática (autoritária) o líder caracteriza-se por ser rígido e 

impositivo, cabe exclusivamente a ele fixar as diretrizes sem qualquer participação 

do grupo, determinando as técnicas e condutas para execução das tarefas 

especificamente na medida em que se tornam necessárias e de modo imprevisível 

(CHIAVENATO, 2007). 
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Habitualmente os lideres autocráticos fazem escolhas com base nas suas 

próprias ideias e julgamentos, raramente aceitam sugestões dos seguidores, 

envolvendo controle absoluto. 

Segundo Chiavenato (2007) as características mais comuns da liderança 

autocrática são: 

  Pouca ou nenhuma opinião da equipe; 

  Os lideres é que toma as decisões; 

  Os lideres da equipe ditam todos os métodos e processos de trabalho. 

  Raramente são confiadas decisões ou tarefas importantes aos membros do 

grupo. 

  Os lideres mantém o controle e responsabilidade dos projetos que lhes são 

atribuídos. 

Quando o líder abusa deste tipo de liderança pode começar a ser visto pelos 

subordinados como sendo um “ditador”, esse estilo com traços dominadores pode 

desencadear situações problemáticas no ambiente de trabalho, acarretando um 

clima tenso e frustrante entre a equipe. 

A liderança liberal marca-se pelo aspecto, de que o líder é altamente flexível, 

também conhecida como Laissez-faire, vem do francês e significa “deixai fazer, 

deixai ir, deixar passar”, esse estilo nortia-se pela liberdade ofertada à equipe, onde 

o líder raramente se envolve nas discussões, dispensando o papel do supervisor 

(CHIAVENATO, 2007). 

As características mais presentes neste estilo de liderança são:  

  Liberdade plena para as decisões em equipe ou individuais, com participação 

mínima do líder; 

  Tanto a divisão das tarefas, como a escolha dos membros fica totalmente a 

critério do grupo, o líder ausenta-se dessa organização; 

  O líder não faz nenhuma tentativa de nortear ou ajustar o curso dos 

acontecimentos; 

  O líder quando questionado, somente faz comentários superficiais sobre as 

atividades. (CHIAVENATO, 2007). 

Segundo Chiavenato (2007), essa postura liberal tem seus pontos negativos 

no setor empresarial, pois sem uma figura central norteadora, constantemente 

presente as tarefas e metas se desenvolvem ocasionalmente, gerando instabilidade, 
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uma produção abaixo das expectativas, individualismo, desrespeito pelo líder e 

outros membros, entre outros aspectos negativos. 

Chiavenato (2007) ressalta que o estilo de liderança democrática o líder é 

extremamente participativo, conselheiro, atuante e orientador, despindo o perfil de 

“chefe”, conquistando respeito espontâneo da equipe, formando vínculos de 

amizade tornando as relações interpessoais cordiais e harmônicas sem prejudicar 

os objetivos do trabalho. 

O clima satisfatório deste estilo agrega valores de responsabilidade e 

comprometimento mesmo na ausência do líder, pois a equipe esta tão integrada 

que a organização flui naturalmente, visando o bem comum e satisfação das metas 

da empresa (CHIAVENATO, 2007). 

De acordo com Chiavenato (2007) destacam que os aspectos mais 

marcantes deste estilo de liderança são: 

 As diretrizes são debatidas pelo grupo, estimulada e assistida pelo grupo; 

 A própria equipe traça as providências e técnicas para atingir o alvo, solicitando 

orientações do líder quando necessário às tarefas ganham novas perspectivas.  

 O líder procura ser um membro comum da equipe, sem uma postura 

autoritária; 

 O líder é objetivo e limita-se aos fatos em suas criticas e elogios relacionados 

ao grupo. 

A liderança democrática encaixa-se melhor aos padrões, pois é 

extremamente comunicativa, justa e não arbitraria, sem limitar-se especificamente 

aos problemas da empresa, mas também com as dificuldades de cada membro, 

como pessoas e não somente como ferramentas de trabalho. 

A abordagem de estilos de liderança mostra como o líder se comporta. Essa 

abordagem apresenta varias versões. (CHIAVENATO, 2007). 

No quadro abaixo observamos de forma sintetizada os 3 principais estilos de 

liderança: autocrática, democrática e liberal e a maneira que o líder se comporta em 

cada uma delas.  

 

Quadro 1. Os três estilos de liderança. 

 AUTOCRÁTICA DEMOCRÁTICA LIBERAL (LAISSEZ-FAIRE) 

• O líder fixa as diretrizes,sem 
qualquer participação do 
grupo. 

• As diretrizes são debatidas 
e decididas pelo grupo, 
estimulado e assistido pelo 

• Há liberdade completa para 
as decisões grupais ou 
individuas, com participação 
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líder. mínima do líder. 

• O líder determina as 
providências e as técnicas 
para a execução das tarefas, 
cada uma por vez, à medida 
que se tornam necessárias e 
de modo imprevisível o grupo. 

• O grupo esboça as 
providências e as técnicas 
para atingir o alvo, 
solicitando aconselhamento 
técnico ao líder quando 
necessário, passando este 
a sugerir alternativas para o 
grupo escolher, sugerindo 
novas perspectivas com 
debates. 

• A participação do líder no 
debate é limitada, 
apresentando apenas 
materiais variados ao grupo, 
esclarecendo que poderia 
fornecer informações desde 
que as pedissem. 

• O líder determina a tarefa que 
cada um deve executar e qual 
é o seu companheiro de 
trabalho. 

• A divisão das tarefas fica a 
critério do próprio grupo e 
cada membro tem liberdade 
de escolher os seus 
companheiros de trabalho. 

• Tanto a divisão das tarefas 
quanto a escolha dos 
companheiros ficam 
totalmente a cargo do grupo. 
Absoluta falta de participação 
do líder. 

• O líder é dominador e 
"pessoal" nos elogios e nas 
críticas ao trabalho de cada 
membro 

• O líder procura ser um 
membro normal do grupo. O 
líder é "objetivo" e limita-se 
aos "fatos" em suas críticas 
e elogios. 

• O líder não tenta avaliar ou 
regular o curso dos 
acontecimentos. O líder só 
comenta as atividades dos 
membros quando perguntado. 

Fonte: Chiavenato (2007, p. 309). 

 

Analisando a figura abaixo observamos a abordagem dos 3 estilos de 

liderança, dando ênfase à relação entre o líder e subordinados. 

  

Figura 1. As diferentes ênfases dos três estilos de liderança. 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

Fonte: Chiavenato (2007, p. 309). 
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Lacombe e Heiborn (2008) mencionam, o líder tem que adaptar seu estilo de 

gestão e, portanto, sua forma de liderar, em função de inúmeras variáveis. Não se 

pode dizer que existia em único estilo ideal para o administrador e também que 

exista um estilo ideal para o líder. 

Ele tem que saber avaliar o ambiente em que se encontra para ter condição 

de decidir qual a forma mais adequada de liderança no momento. 

Neste mundo imensamente globalizado e diversificado o líder além do papel 

de influenciar e orientar deve ter sensibilidade e capacidade para equilibrar a equipe. 

No cotidiano ele deve fazer um intercambio, utilizando os três estilos de 

liderança sabendo dosar os aspectos pertinentes em cada uma de maneira 

harmônica em prol da organização.  

 

A DIFERENÇA DE CHEFES E LIDERES 

A organização trabalha com chefes e lideres que tem o poder e a autoridade 

para exercer, pois tem o poder de mandar em todas as partes de recursos e 

hierárquica da empresa, começando pelos seus subordinados, pois são eles que 

subordinam seus funcionários, atribuindo tarefas e cargos dentro da organização 

com o objetivo de retorno de resultados, isso acaba se tornando um paradigma de 

cima para baixo, aonde sua equipe acaba tendo um relacionamento ruim diante a 

hierarquia da empresa.  

 

A habilidade de usar corretamente a autoridade é um dos temas mais 
complexos do campo da administração, não apenas porque há várias 
formas de definir o uso da autoridade, como também é necessário grande 
cuidado para definir o que seja o uso correto. (MAXIMIANO, 1995, p. 5). 

 

Segundo Caravantes, Caravantes e Kloeckner (2005) a base da liderança é o 

poder, líderes têm poder sobre seus seguidores, e maneja esse poder para exercer 

sua influência, os vários tipos de poder podem ser usados de muitas maneiras 

diferentes.  

Pois é preciso ter os lideres nas organizações para que esse paradigma não 

vire uma zona de conforto, é preciso o relacionamento do líder com a equipe e a 

confiança, a partir do momento que o líder transmitir confiança e segurança para sua 

equipe ele vai conseguir conquista-los, através dessa confiança a liderança pode ser 

mais eficiente e eficaz. 
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De acordo com Covey (1994) quando surge um problema ou uma 

oportunidade que envolve outras pessoas, o líder precisa fazer uma opção, a opção 

básica da liderança que consiste em decidir sobre uma forma de poder, coerção, 

utilidade, ou princípio.  

Conforme Soto (2002), liderar depende de muitos fatores, entre os que podem 

ser citados estão o comportamento, as atitudes e as habilidades, pois bem todas 

essas técnicas devem ser bem trabalhadas dentro do ambiente de trabalho, o líder 

precisa ter um compromisso com a organização, mesmo com seu poder, ele tem que 

ter o controle ou a habilidade para direcionar seus funcionários.  

 

Habilidades básicas da liderança consistem a essência de como identificar 
problemas com as pessoas, diagnosticar ou ganhar a situação que o 
gerente está tentando influenciar, adaptar o comportamento individual e os 
recursos para entender as necessidades da situação e comunicar-se de 
modo que os outros possam entender e aceitar. (DAFT, 2010, p. 638). 

 

O líder precisa entender tudo que passa dentro de sua empresa, 

principalmente a satisfação dos seus colaboradores, pois desta forma vai ter uma 

visão geral de todos os fatos ocorridos e resultados atingidos, possuindo 

ferramentas que vão ajudá-lo a tomar decisões apropriadas quanto aos problemas 

que possa surgir, pois o líder foca nas pessoas, tentando sempre motivá-las, 

desejando de atingir os resultados, ele precisa ter a liderança gerencial para 

implantar novas ideias e inovações, para que venha exercer a influencia em seu 

colaborador. 

Para lidar com as responsabilidades da empresa, os chefes precisam 

entender o princípio do comportamento das pessoas, pois eles podem compreender 

e entender seus funcionários, mas antes de tomar uma atitude com seu poder ele 

precisa ter o conhecimento e a habilidade de comandar pessoas, impor ordens e ser 

autoritário, ele também é conhecido por centralizar o poder dentro da empresa para 

obter os resultados e lucros.  

 

A base de poder usadas por gerentes e líderes também tendem a diferir, 
gerentes podem dirigir os esforços de outras pessoas em virtude de seu 
poder organizacional formal e controle de recursos, se um chefe de 
departamento pede a um membro para fazer três coisas e a pessoa faz 
exatamente aquilo que foi determinado e nada mais, esse chefe 
provavelmente está sendo um gerente, não um líder. (CARAVANTES; 
CARAVANTES; KLOECKNER, 2005, p. 505). 
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De acordo com Chiavenato (2003), os subordinados aceitam a autoridade dos 

seus superiores, pois acreditam que os mesmos possuem o direito legitimo, 

transmitido pela empresa de impor ordens e que estas sejam cumpridas conforme 

as regras. O chefe vê seus funcionários como subordinados, que todas as ordens e 

tarefas passadas para eles, se deve fazer da melhor forma possível, pois ele é 

diferente do líder, por isso dentro das empresas os funcionários tende a ter medos 

de seus chefes, eles são temidos e respeitados, o chefe não incentiva ou motiva sua 

equipe, ele simplesmente tem o poder de autoridade de mandar e passar 

responsabilidades para sua equipe e esperar o resultado mais eficiente, já ao 

contrario do líder, ele conduz e acompanha sua equipe para chegar ao melhor 

resultado.  

Caravantes, Caravantes e Kloeckner (2005), pessoas que são tanto líderes 

como gerentes são um recurso valioso, esses indivíduos são capazes de cumprir 

suas responsabilidades gerenciais eficaz ao mesmo tempo em que exigem lealdade. 

Chefes e lideres estão se tornando, mais diversos, pois é através deles que 

se pode obter o sucesso, eles precisam de funcionários dentro da empresa, a mão 

de obra e a competência intelectual é necessária, mas é preciso ter alguém para 

impor a autoridade sobre esses funcionários e ter um líder para motivar e guiar sua 

equipe para que o objetivo seja alcançado.  

No quadro abaixo mostra a diferença da administração e liderança, que são 

as atitudes de chefes e lideres dentro da organização.  

 

Quadro 2. Diferenças entre administração e liderança. 

  ADMINISTRAÇÃO LIDERANÇA 

Ao criar uma pauta de 
ação 

Concentra-se no planejamento e 
fixação do orçamento. 

Concentra-se em estabelecer 
a direção a ser seguida. 

Ao realizar essa pauta Pensa em termos de organização 
e programação da força de 
trabalho. 

Preocupado com a 
comunicação e cooperação. 

Ao executar essa 
pauta 

Concentra-se na resolução de 
problemas e controle. 

Enfatiza a motivação. 

Bases de poder Posição organizacional formal e 
controle de recursos. 

Perícia e personalidade. 

Fonte: Caravantes, Caravantes e Kloeckner (2005, p. 510). 
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Conforme o quadro citado acima os administradores dentro das organizações 

são os chefes, o papel dele dentro da empresa é arcar com suas responsabilidades, 

impor autoridades, resolver problemas e controle financeiros, na tabela acima 

explica a diferença de administradores e liderança, hoje em dia, podemos perceber 

que muitas empresas não obtém sucesso, pela falta de administração e liderança.  

A administração e a liderança são concebidas como dois pólos de um 
mesmo contínuo. Uma pessoa em posição de direção não é nunca 
totalmente um líder ou totalmente um administrador. A arte e a prática de 
direção são sempre uma espécie de amálgama entre essas duas 
tendências. Nos seres humanos, os tipos puros ou ideais não existem. 
Numa das extremidades do contínuo, o administrador é caracterizado como 
uma pessoa que reage, sobretudo, em resposta à situação exterior. 
(LAPIERRE, 1989, s/p). 

 

Os chefes sempre buscam planejamentos para o crescimento de sua 

organização, isso influencia em todo seu conhecimento e sua forma de agir, 

administra todos os seus recursos e necessidades que a empresa tende a ter, tem a 

visão empresarial do negócio, ele procura desenvolver medidas e métodos para os 

resultados, controla despesas, lucros e gerencia várias outras funções, mas é 

preciso de uma liderança para que esse planejamento tenha um resultado final. 

 

As numerosas monografias e artigos científicos e profissionais sobre esse 
assunto explicam em detalhes como os líderes que possuem poder 
organizacional fazem para produzir ainda mais e, assim, incitar seus 
funcionários a se superar para alcançar os objetivos da empresa. (OUIMET, 
2003, s/p). 

 

A liderança é importante dentro da empresa, enquanto chefes se preocupam 

com a gestão da empresa, os líderes precisam fazer com que sua equipe seja 

motivada, ele não visa apenas resultados, ele se preocupa com o caminho até ser 

alcançado o objetivo.  

Um verdadeiro líder se importa com sua equipe, ele consegue fazer com que 

todos seus subordinados o respeitam, seguindo suas normas sem questionar, 

entendendo que ele sempre estará à frente de sua equipe para fazer o objetivo da 

empresa acontecer. 

O líder pode-se ter o espirito de chefia, que é exercer uma forma de influencia 

sobre as pessoas, para conseguir fazer com que as pessoas se sintam motivadas a 

realizarem suas tarefas, podemos perceber nos dias de hoje dentro das empresas, 

que a liderança é essencial para novos colaboradores dentro da organização, pois 
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os novos funcionários precisam ser guiados até ele se adaptar ao seu ambiente de 

trabalho, por isso é preciso à presença de um líder neste momento, para ajudá-lo e 

orientá-lo sobre sua posição dentro da empresa, mostrando todos os recursos que 

serão precisos para seu trabalho e sua equipe. 

O líder tem a função de unir os elementos do grupo, para que juntos possam 

alcançar os objetivos, mas para que isso venha obter sucesso, o líder precisa ter os 

conhecimentos e dons mostrados no quadro abaixo.  

 

Quadro 3. Amor e Liderança. 

Paciência Mostrar autocontrole. 

Bondade Dar atenção, apreciação e incentivo. 

Humildade Ser autêntico e sem pretensão ou arrogância. 

Respeito Tratar os outros como pessoas importantes. 

Abnegação Satisfazer as necessidades dos outros. 

Perdão Desistir de ressentimentos quando prejudicados. 

Honestidade Ser Livre de engano. 

Compromisso Sustentar suas escolhas. 

Resultados: Serviço e 
Sacrifício  

Pôr de lado suas vontades e necessidades, buscar o maior 
bem para os outros. 

Fonte: Caravantes, Caravantes e Kloeckner (2005, p. 506). 

 

A diferença entre chefes e lideres, tem essas características e habilidades 

que muitas das vezes falta em um chefe, o líder trabalha com amor, pois ele 

consegue incentivar as pessoas a obter o resultado esperado da empresa, ao 

contrario do chefe, que só impõe a autoridade.  

Compreende-se bem o sentido e a grandeza do nome chefe quando esse 

sabe fazer-se obedecer e ao mesmo tempo fazer-se amar, ele não impõe suas 

ideias, mas sabe se impor se necessário. (HUNTER, 2004). 

As qualidades de um líder podem ser diferentes das qualidades de um chefe, 

pois os chefes são reconhecidos como gerente, patrões, respeitados e temidos por 

funcionários, eles usam o seu poder para conseguir o que querem, eles gerenciam 

toda parte administrativa da empresa, controla os recursos e setores, impõe ordens 

e responsabilidades, o líder, ao contrário, consegue fazer com que a sua equipe se 

sinta bem, segura e acolhida. 

Segundo Predebon (1999) para que a liderança exerça impacto positivo nas 

pessoas dentro da organização é necessário que o líder seja um líder e não um 
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chefe, responsável por sua mediocridade do que pelo trabalho eficiente da equipe, 

ele reconhece as características de cada pessoa que ele gerencia, consegue fazer 

com que sua equipe se sinta valorizada e motivada, ele está sempre a disposição de 

seus colaboradores, para ajuda-los e orienta-los, pois ele mantém uma equipe feliz, 

satisfeita e isso aumenta a produtividade. Essas são as tarefas da liderança dentro 

da organização, entretanto, cabe ao líder manter um clima organizacional agradável 

com sua equipe para o alcance das metas organizacionais impostas por seus 

chefes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A liderança é um assunto muito discutido e fundamental dentro das empresas, 

pois sem a liderança organizacional é difícil se obter o sucesso e o reconhecimento 

no mercado. É uma tarefa que exige muita habilidade, flexibilidade, conhecimento, 

imaginação, bom humor, bom senso e inteligência, a parte principal desta tarefa é 

sem dúvida o esforço e dedicação para a realização do resultado, chefes e líderes 

cuidam para que todos os pontos sejam perfeitamente executados, porque caso ao 

contrario, pode se obter um fracasso.  

Entretanto as empresas de pequeno porte são as mais fechadas, pois muitos 

iniciantes no mercado não tem a liderança em suas mãos, pode ser o melhor chefe e 

administrador, mas na hora de comandar sua equipe ele não consegue 

compreender seus funcionários a chegarem ao resultado que ele espera, pois o 

funcionário precisa de um líder com capacidade e conhecimento para guiá-los até a 

reta final do objetivo. 

Faz parte dos seres humanos desde o inicio dos tempos esboçar aspectos de 

liderança. Temos consciência que a liderança ocorre em diferentes esferas sociais 

sendo vital a presença de um líder para conduzir as organizações, 

independentemente se for familiar, religiosas, empresarias, entre outros. 

Diversos autores apresentam conceitos a respeito do tema, nessas 

abordagens é perceptível à importância do papel executado pelo líder no cenário 

empresarial. 

As empresas cada vez mais lutam por um espaço efetivo e de excelência 

para vencer a concorrência do mercado, um líder capacitado, influente e motivador é 

uma peça fundamental para o sucesso da organização. Cabe-a ele conhecer as 
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ferramentas da gestão de pessoas, norteando sua equipe em prol dos resultados 

positivos e metas da empresa. 

Uma das características essenciais de um gestor é a auto confiança que ele 

deposita em si mesmo e transfere aos seus seguidores, influenciando-os 

diretamente criando um clima favorável de comprometimento no ambiente 

empresarial. 

Definir qualitativamente um líder e suas características é um conceito 

abstrato, pois o mesmo possui personalidade própria agindo de acordo com as 

circunstancias do momento, harmonizando sua equipe, fortalecendo a organização, 

permitindo a participação dos colaboradores no tomado das decisões atuando como 

negociador, educador, incentivador e coordenador. 

Não existe um padrão que defina os principais estilos de liderança. Temos em 

mente que a mesmo consiste na capacidade de gerenciar e nortear diferentes 

aspectos e pessoas, conduzidos por um líder capaz de influenciar positivamente 

atingindo assim os objetivos da organização. 

Existem inúmeras teorias sobre os modelos de liderança, tendo como 

finalidade estudar e entender a relação do líder como seus subordinados, analisando 

de que maneira ele orienta sua conduta e sua forma de liderar. 

Destacam-se três principais estilos de liderança: Autocrática, Democrática e 

Liberal, cada qual com sua característica e singularidade. 

Na autocrática apenas o líder fixa as diretrizes sem qualquer participação do 

grupo, determinando as providencias e as técnicas para execução das tarefas, 

apresenta-se dominador e centralizador desencadeando um clima tenso e negativo 

entre a equipe, sendo rotulado por seus subordinados como “ditador”. 

A liderança liberal marca-se pelo aspecto, de que o líder é plenamente 

flexível, também conhecida como Laissez-faire, esse estilo guia-se pela liberdade 

oferecido-a equipe. 

A participação do líder é mínima, raramente envolve-se em discussões, 

dispensado o papel de supervisor e norteador. 

Esse estilo pode acarretar um clima de instabilidade e falta de 

comprometimento na organização, pois sem uma figura central orientadora 

constantemente presente ocorre individualismo, uma produção abaixo das 

expectativas, desrespeito pelo líder e outros membros da equipe, entre outros 

acontecimentos negativos à empresa. 
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Na democrática as diretrizes são debatidas em grupo, estimulada e assistido 

pelo líder. A própria equipe esboça as providencias e técnicas para atingir o objetivo, 

solicitando apoio e orientação do gestor quando necessário, ele é visto como um 

membro normal do grupo, sendo participativo, conselheiro, atuante e orientador 

despindo-se do perfil de “chefe e ditador”. 

Esse estilo de liderança encaixa-se melhor nos padrões empresarias da 

atualidade, pois gera e agrega valores de responsabilidade e comprometimento de 

forma positiva e harmônica na organização, visando satisfação e atingindo as metas 

sem acumular instabilidade e desrespeito. 

Conclui-se que o líder é a figura imprescindível nas organizações, compete-a 

ele, considerando seu cargo e qualificações motivar e influenciar positivamente seus 

liderados, almejando sempre atingir os melhores resultados mantendo a força de 

vontade e satisfação da equipe em sintonia transmitindo valores da empresa para 

que unidos consigam trabalhar com sucesso os objetivos da organização. 
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