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RESUMO 

O presente trabalho aborda como a liderança é um dos principais fatores, na gestão de uma 
empresa, para o sucesso de seus resultados. Na construção dessa pesquisa enfatizamos como é 
fundamental para o exercício positivo da liderança dentro de uma instituição, a condução da gestão 
aplicada pelos líderes, a fim de contribuir para a motivação do seu material humano, que são todos 
que trabalham na corporação, os funcionários. Diante das mudanças do cenário empresarial, cada 
vez mais as empresas recorrer a mecanismos que vão fortalecer sua marca e garantir bons 
resultados. Sabemos que no mundo empresarial, este se tornou cada vez mais competitivo, portanto 
as organizações, que percorrem o sucesso passam a exigir dos seus líderes, competência técnica e 
competência interpessoal, para que essas construam um bom ambiente de trabalho. Percorremos 
também pelas características do líder brasileiro. Para a construção deste estudo realizamos pesquisa 
bibliográfica, no qual consultaremos por obras bibliográficas na área em questão, e por meio desta 
observarmos como a boa aplicação da liderança gera impactos positivos para o ambiente 
organizacional. 
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ABSTRACT 

This paper discusses how leadership is one of the main factors in the management of a company for 
the success of its results. In constructing this research we emphasize how fundamental it is to the 
positive exercise of leadership within an institution, the management of the management applied by 
the leaders in order to contribute to the motivation of their human material, which are all working in 
corporation, employees. Faced with the changes in the business scenario, more and more companies 
resort to mechanisms that will strengthen their brand and ensure good results. We know that in the 
business world, this has become increasingly competitive, so organizations that run success require 
their leaders, technical competence and interpersonal skills, so that they build a good working 
environment. We also go through the characteristics of the Brazilian leader. For the construction of 
this study we carried out a bibliographical research, in which we will consult bibliographical works in 
the area in question, and through this we observe how the good application of the leadership 
generates positive impacts to the organizational environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vivemos uma nova era dentro da nossa sociedade e 

principalmente nas organizações, e esse novo contexto organizacional marcado por 

esse mundo globalizado, as corporações vem passando por constantes 

transformações. Essa contemporaneidade faz que seja imprescindível que as 

organizações destinem atenção aos seus colaboradores, que são os recursos 

humanos, pois a base de uma corporação é o ser humano, e sabemos que é 

fundamental uma boa produtividade da equipe para um bom desenvolvimento e 

sucesso das organizações. Assim, a liderança é o carro chefe de condução de 

resultados, portanto, abordaremos nesse artigo este tema levando-nos a refletir 

sobre “Qual a importância da liderança nas empresas?” 

Na verdade, a discussão em torno do que é liderança é tão antiga quanto a 

nossa sociedade, em diversos livros do Antigo Testamento da Bíblia escritos a 

partir de meados do século 600 a.C, e no livro A República de Platão, escrito no 

século IV a.C., nos deparamos com explanações e definições em torno da 

liderança.  

Nesse estudo, discorreremos como o líder e suas ações de liderança são 

fundamentais, para a motivação da equipe. Dessa forma, abordaremos como as 

organizações podem desenvolver a liderança e gerar motivação, pois uma vez que a 

equipe estiver motivada estes irão lidar melhor com os clientes internos e externos, 

alcançado resultados satisfatórios além de contribuir para um ambiente de trabalho 

agradável. 

Este estudo tem em vista identificar a importância da liderança na 

organização e o papel do líder, buscando identificar como as ferramentas adotadas 

por ele impactam na motivação das pessoas no ambiente de trabalho. 

O tema abordado aqui, para fins de elaboração deste artigo, foi desenvolvido 

por meio de pesquisa bibliográfica. A presente pesquisa teve por objetivo 

demonstrar a importância da liderança para a gestão das empresas e o perfil do líder 

brasileiro. Pontuaremos ainda que o líder deve trabalhar efetivamente para a 

motivação da equipe e assim alcançar a sua meta, que é o êxito da corporação. 

Portanto, ressaltaremos na construção deste artigo estratégias de liderança 

adotadas pelos líderes, as quais fortalecem as organizações e assim constroem 

para os colaboradores condições satisfatórias ao tornar o ambiente de trabalho seja 
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motivador. E para a efetivação de um ambiente motivador as organizações têm 

buscado por diversas estratégias de gestão para estimular seus funcionários 

levando assim ao aumento da produtividade e a satisfação dos mesmos. Sendo 

assim, abordaremos no decorrer deste estudo como a liderança pode contribuir para 

melhorar a qualidade da rotina dos colaboradores de uma organização. Assim, 

destacaremos como esta pode ser desenvolvida no ambiente organizacional e a sua 

importância.  

Sabe-se que diante do ambiente competitivo atual, todas as pessoas em uma 

empresa, independentemente de sua posição na hierarquia da corporação, tem que 

se envolver para melhoria da produtividade e da lucratividade da empresa. De 

acordo com Vergara (2003) as pessoas só se comprometem em buscar resultados 

positivos se a liderança atuar de maneira a criar e mantiver um ambiente favorável a 

isto. Sendo assim, os líderes devem estreitar relações, para que cada indivíduo se 

sinta responsável pelo sistema como um todo e não apenas pela atribuição 

individual e possa satisfazer suas necessidades no ambiente profissional. 

Iniciaremos a abordagem do tema proposto, na seção seguinte, pontuaremos 

sobre o papel do líder nas organizações, com base em referências consultadas 

mediante a realização de pesquisa bibliográfica. Neste trabalho ainda, discorreremos 

como se dá a liderança nas organizações. Em seguida, falaremos sobre a 

construção do líder e finalizando a pesquisa discutiremos motivação e liderança, 

pois, uma equipe motivada é essencial para os bons resultados das empresas.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 O papel do líder nas empresas 

 

As corporações têm sido constantemente impactadas com a globalização e 

nas últimas décadas o avanço das tecnologias, com a chegada da Era da 

Informação, diversos esforços têm sido buscado pelos gestores para manterem as 

empresas fortes neste mercado competitivo e levá-las a crescer cada vez mais. E 

para se posicionarem dentro deste cenário elas têm procurado por táticas, as quais 

as melhorem e muito sua competitividade como condição de sobrevivência, uma das 

ferramentas é a liderança.  
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Assim, os líderes têm que destinar suas ações para impactarem e motivarem 

seus colaboradores. Pois, um dos elementos que compõe uma organização são as 

pessoas, e dentro de um grupo heterogêneo, o qual conta com funcionários 

exercendo diversas atividades e com nível de escolaridade distintos, seus gestores 

têm que equilibrar a condução do método de gestão de forma a criar um ambiente 

motivador. Portanto, para a condução dos processos de relacionamento e a 

liderança, este deve buscar no seu exercício diário por estratégias, entre outras 

dinâmicas, que despertem um clima motivador no grupo, levando a instalação de um 

ambiente empresarial estável. 

Segundo Kuazaqui e Gamboa (2005, p.107) o líder é a pessoa, a qual possui 

algumas características, habilidades, qualidades e competências, e estas são 

essenciais para estabelecer entre os seus liderados o sendo de um lugar comum.  

No mercado empresarial, ele é o responsável por conduzir a sua equipe rumo à 

obtenção de objetivos e resultados expressivos para a organização. 

Nesse sentido, os líderes nas organizações têm procurado fortalecer as 

relações interpessoais, e assim estabelecer dentro da sua rotina um importante 

recurso auxiliar para sua administração, que são as técnicas de liderança. Pois, 

muito tem se falado na gestão organizacional de como a motivação passa a ser 

parte integrante do processo de uma empresa, tornando-a indispensável. 

Consideram que colaboradores motivados batalhem para atender a todos objetivos 

da sua função e da sua organização.  

Para tanto, na condução do processo liderança, com foco na motivação das 

pessoas em uma organização, o líder procurará praticar técnicas, as quais permitirá 

que ele conduza esse processo transformador do ambiente organizacional. 

Sabemos que para a eficácia desses levará a um maior envolvimento e 

comprometimento das pessoas no desenvolvimento de suas atividades. As ações 

conduzidas pelo gestor para tornar sua equipe mais produtiva e favorável a novos 

desafios, contribuindo para a eficácia e sucesso da organização.  

De acordo com Hesselbein (1996, p.251) esse líder deve reunir algumas das 

características como ser imbuído de humor e humildade, sendo sempre inclinado a 

tratar com igualdade a seus liderados. Eles também devem ser conscientes e 

honesto  consigo mesmo, sabendo reconhecer às suas potencialidades, fraquezas e 

esforços. Devem ainda ser curiosos e acessíveis, garantindo que seus liderados se 

sintam seguros ao proporem idéias ou oferecerem um feedback. Ele deve ser 
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compreensivo e capaz de respeitar concorrentes ou adversários. Outro ponto 

essencial do líder é ser proativo, estabelecendo sempre suas ações para uma e 

metas para determinadas resoluções. 

Dessa forma, nesse processo o líder deve atuar de forma comprometida com 

a sua equipe, porém adotando comportamentos que impactarão para a motivação 

dos colaboradores. Se as práticas e comportamentos previstos pelo gestor forem 

alcançados, o processo de gestão terá sido positivo e levará a organização alcançar 

bons resultados. Nessa metodologia, eles não poderão se esquecer que os 

funcionários são os protagonistas da corporação, já que o desempenho desses são 

os responsáveis pelos resultados de sucesso de cada processo. 

Para Chiavenato (2001, p. 31) o gestor no desempenho de suas funções, em 

uma empresa, não é apenas um líder, ele é um mediador da atuação, participação e 

envolvimento dos colaboradores. Sendo o responsável em direcionar as ações, 

conduzindo-as de acordo com o potencial dos seus colaboradores, porém para o 

desenvolvimento eficiente deste papel é essencial que o gestor traga consigo o 

hábito de saber ouvir e de estar aberto para sugestões. 

Hunter (2004, p. 96) enfatiza algumas características fundamentais para a 

rotina de um líder como: paciência para mostrar autocontrole; bondade para dar 

atenção, apreciação e incentivo; humildade para ser autêntico e sem pretensão ou 

arrogância; respeito para tratar os outros como pessoas importantes.  

Porém, para um exercício eficaz de liderança, o líder, a fim de desenvolvê-la 

com eficácia deve dispor de muita energia e ter consciência que deverá dedicar 

todos os esforços para uma gestão, a qual possa impactar e motivar a sua equipe. 

Pois, quando o grupo tem uma coordenação, que o leva na direção do cumprimento 

das metas da corporação, os resultados são satisfatórios.  

Bernardes (2003, p.183) destaca que os mecanismos de comunicação, 

utilizados pelo líder também são essenciais para alcançá-lo os objetivos propostos 

pelo gestor. Ele destaca ainda que alguns fatores sejam imprescindíveis nesse 

processo, a fim de assegurar um bom clima organizacional, como bom humor, 

espírito de equipe, profissionalismo e comunicação direta e clara.  

Outro ponto abordado, no que se refere o papel do líder, é destacado por 

Hunter (2006, p.98) é que o líder deve conquistar o respeito da sua equipe, e que 

isso é alcançado quando os colaboradores se sentem valorizados. E que para 

alcançar a este objetivo ele deve respeitar as diferenças presentes no grupo e 
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potencializando as qualidades individuais de cada um. Portanto, os líderes 

determinam o trajeto a ser seguido pela equipe, porém não pode se esquecer do 

que cada pessoa liderada por ele tem de melhor a oferecer a empresa. 

Portanto, na próxima seção, elencaremos o processo de liderança nas 

organizações.  

 

2.2  A liderança nas empresas 

 

O mundo empresarial é atingido constantemente por diversas transformações, 

muitas vezes levando as organizações a buscarem adaptações rápidas e eficazes 

dos líderes e colaboradores. De acordo Stoner e Freeman (1982, p.361), um tema 

importante é a liderança devido ao papel fundamental que os líderes representam 

para o sucesso da equipe e da organização.  

As organizações buscam no mercado por líderes capazes de implementar 

estratégias que moldam e impactam as equipes, para atingir bons resultados, pois 

sabemos que em ambientes saudáveis, os líderes conseguem proporcionar esse 

ambiente. Para Chiavenato (2003, p.151), a liderança é um fenômeno tipicamente 

social e este ocorre em grupos sociais e organizações. Pode-se destacar que a 

liderança exerce uma influência interpessoal exercida e dirigida no processo de 

comunicação humana, e esta se dá para que os objetivos da organização sejam 

alcançados. Destacamos alguns elementos que caracterizam a liderança que são: a 

influência, a situação, o processo de comunicação e os objetivos a alcançar. 

No que tange a liderança nas organizações, Chiavenato (2003, p. 153) pontua 

que a liderança é fundamental para todos os tipos de organização, e principalmente 

no ambiente empresarial. Para a administração ela é importante em todas as 

funções da Administração, pois para conduzir pessoas e preciso conhecer elas, 

olhar a liderança por diversos ângulos.  

De acordo com Chiavenato (2003, p. 154), a liderança é um fenômeno 

tipicamente social que ocorre exclusivamente em grupos sociais e nas organizações. 

Sendo assim, podemos definir liderança também, como uma influência interpessoal 

exercida numa dada situação e dirigida a um determinado grupo por meio de um 

processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos 

específicos. Ele destaca que quatro elementos compõe um conjunto que 



7 
 

caracterizam a liderança e esses são: a influência, a situação, o processo de 

comunicação e os objetivos a alcançar. 

Cada vez mais as organizações vêm buscando por líderes que impactem as 

equipes e tragam bons resultados para organização. Segundo Motta e Vasconcelos 

(2002, p.42), enfatizam que não é o líder quem define o grupo, mas o grupo que vai 

absorver as informações recebidas e reconhecer o líder. Eles destacam que nesse 

processo de reconhecimento deve ser continuo enquanto for necessário para 

projeções do grupo.  

O líder no desenvolvimento de suas atividades deve buscar por estratégias, 

as quais contribuirão para que ele impacte aos seus colaboradores, estas podem ser 

incentivos, demonstração de confiança e lealdade para com a equipe. Ressaltamos 

que é importante que o líder demonstre que se importa com os colaboradores e a 

importância deles para organização, e que o desempenho dele é fundamental para 

efetuar um bom trabalho. Maximiano (2004, p. 303) define a liderança como a 

realização de metas por meio da direção do líder para os seus colaboradores.  

O cenário atual, do mercado de trabalho, demonstra diariamente que as 

organizações requerem líderes que são capazes de assumir riscos e promover 

mudanças no ambiente organizacional, as quais vão influenciar as pessoas e 

motivar para atender coletivamente os objetivos da corporação. Assim, Robbins 

(2007, p. 152) destaca que a liderança deve ter a capacidade de influenciar o grupo 

na direção do alcance dos objetivos. Ele ainda enfatiza que nem todos os líderes 

são administradores, nem todos os administradores são líderes.  

Nesse sentido, Robbins (2007, p.153), destaca que as organizações precisam 

de líderes fortes para que consigam atingir a meta de eficácia. Ele pontua que 

atualmente o mundo é dinâmico e os líderes precisam ser desafiantes criando um 

ambiente futurista capaz de inspirar seus liderados. Outro ponto levantado pelo autor 

é que os administradores devem elaborar planos detalhados, para as estruturas 

organizacionais, e que estes sejam eficientes para a rotina diária da empresa. 

Robbins (2007, p. 304) ainda destaca que o líder é responsável por 

reconhecer e identificar as necessidades e cada peculiaridade dos indivíduos 

pertencente ao grupo. Esse reconhecimento tem por objetivo que ele estabeleça 

suas práticas, de forma, a encontrar o equilíbrio essencial para encontrar a 

motivação necessária para levar os colaboradores ao aperfeiçoamento do 

desempenho individual e posteriormente impactará no desempenho do grupo de 



8 
 

trabalho. Pois, cabe aos líderes desempenhar uma gestão com o intuito de 

incentivar e motivar a todos. 

Portanto, observam-se os motivos que tem levado as organizações a buscar 

por líderes capazes de conduzir esse processo de motivar, influenciar e inspirar a 

ação da sua equipe. E é por meio da motivação, que o líder vai extrair os melhores 

resultados da sua equipe. Sabemos que as ações humanas são impulsionadas 

pelos seus comportamentos, então quando reconhecidas por um bom trabalho a 

tendência é de que busquem que essas ações e repita continuamente. Mas, se o 

colaborador não recebe o reconhecimento da organização, essa ação em busca de 

um bom desempenho irá cessar. Demonstraremos na construção deste estudo a 

importância da liderança para motivação, sendo que esta é uma estratégia para o 

sucesso da corporação 

Diante desse novo cenário empresarial, o qual tem buscado esse novo perfil 

de líder, capaz de conduzir com equilíbrio uma corporação. Essas tem primado pela 

busca por profissionais qualificados. Assim, discutiremos a seguir o perfil do líder no 

Brasil. 

 

2.3 O perfil do líder no Brasil 

 

As empresas vêm passando por grandes transformações em razão das 

alterações no mercado, que lhes impõe acompanhar a evolução. Não foram apenas 

os carros, a moda, a música e os aparelhos eletrônicos que evoluíram agilmente 

nas últimas duas décadas, as corporações que produzem essas coisas todas estão 

diferentes. De um modo geral, a organização, no Brasil, é hoje mais democrática, 

inovadora e comprometida com as boas práticas nas relações com os grupos de 

interesses. E essa mudança na empresa brasileira se dá pela condução que o líder 

desta organização, impõe diante do seu modelo de gestão.  

O mundo dos negócios vem apontando essas transformações há algum 

tempo. Na revista Época Negócios 360° (2012 p. 30) José Paulo Kupfer relata que 

há apenas duas décadas, as empresas brasileiras eram definidas por uma única 

dimensão: lucro e fluxo de caixa. Porém, essa concepção não faz mais sentido. As 

empresas compreenderam o quanto é muito mais amplo os fatores que compõe o 

quadro de resultados. 

Assim, o líder tem se esforçado por programaras práticas do RH, e esse tem 
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se dedicado e, recorrer práticas inovadoras e garantir a eficácia da medição de 

conflitos de interesses, propiciada pela governança corporativa. Dessa forma, 

observamos que culturalmente, os líderes, nos diversos países, carregam no 

exercício de suas atividades algumas peculiaridades.  

O líder Brasileiro, em 2015, foi considerado como em sua maioria o líder 

observador, numa pesquisa realizada pela HSM ExpoManagement. Para encontrar 

esse resultado a Etalent, entrevistou os 700 líderes que participavam deste 

encontro de líderes. Descobriram que entre os 12 tipos de líderes, da metodologia 

(inspirada nos fatores DISC, de William Marston1), o mais frequente, 

commaisde17% da amostra, é o observador, estilo que tende à estabilidade. 

O líder observador integra o grupo da Alta Estabilidade, que também 

compõe o Acolhedor e o Estruturador. Pois, os observadores apesar de serem 

detalhistas na condução da gestão. Segundo a Etalent, responsável pela pesquisa 

é perigoso o fato de termos tantos líderes de alta estabilidade, os observadores, 

considerando que estes têm por característica empurrar a decisão para os 

liderados e não assumem seu papel. Geralmente, líderes de Alta Estabilidade têm 

dificuldade em dizer não, por temerem a rejeição por parte de seus liderados. 

Porém, não buscam recorrer por implantar uma metodologia de decisão coletiva.  

Após, breve abordagem das características do líder brasileiro, discorremos a 

seguir sobre o desenvolvimento de um líder.  

 

2.4 O desenvolvimento de um líder  

 

As empresas têm buscado encontrar líderes que atendam a esse novo 

formato de gestão, no qual as empresas quebraram os paradigmas históricos que 

focava na lucratividade e importa-se com seu material humano, que são seus 

colaboradores. E para conduzir esse grupo heterogêneo de profissionais um líder 

deve conter habilidades eficazes para conduzir a gestão dessas pessoas.   

Para Nanus (2000, p.10) os líderes são responsáveis pelo controle da gestão 

em uma empresa, eles que trabalham para que as coisas aconteçam, traçam seus 

                                                             
1 Em 1926, Marston publicou suas descobertas em um livro intitulado “As Emoções das Pessoas 

Normais”, que incluía uma breve descrição do sistema elaborado por ele. Desde então, a metodologia 

DISC foi desenvolvida até se tornar a ferramenta de análise comportamental mais utilizada no mundo 

para análise do perfil dos líderes. 
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sonhos depois buscam torná-los em realidade. Assim, eles têm o compromisso de 

atrair voluntariamente a equipe, resultado das suas ações para entusiasmar e 

transformar as pessoas que integram a empresa, conduzindo-os para seu 

crescimento e excelência. Ele destaca que se gerentes são conhecidos por 

solucionar problemas, os líderes são reconhecidos como mestres em construir 

instituições. Portanto, é necessário que este potencialize suas habilidades para 

conduzir a transformação da organização.  

E nesse processo de construção de um líder, não basta apenas ele contar 

com a formação acadêmica, um diploma de nível superior e o certificado de 

especialização não lhe atesta que este conte com as condições fundamentais para 

uma boa liderança. Nesse mercado, cada vez mais competitivo, as instituições 

necessitam que seus líderes sejam qualificados principalmente para lidar com 

diversos fatores, como conduzir o grupo e as relações humanas, atuar diante da 

gestão de pessoas. Assim, é importante para o sucesso da organização que seus 

as líderes contenham essas múltiplas habilidades, sendo capacitados para função, 

estejam comprometidos e dispostos a arriscar a fim de promover uma gestão capaz 

de dirigir seus liderados e motivá-los trabalhando para alcançar todos os objetivos 

da corporação. 

De acordo com Chiavenato (2001, p. 124), os líderes devem assumir no dia 

a dia para a condução da sua atividade a postura que lhes é atribuída, pois o 

sucesso e a sobrevivência da organização é responsabilidade do seu processo de 

gestão. Portanto, entende-se que, para ser um líder bem sucedido, este deve ter a 

capacidade de comunicação, saber lidar com as relações interpessoais e trabalhar 

em equipe. Porém, muitas competências deste profissional ele pode conquistar por 

meio da qualificação.  

Segundo Santos (1999, p.46) com o intuito de obter vantagens competitivas, 

e se destacar por meio dos seus diferenciais, as empresas tem recorrido por 

implementar programas de capacitações, que visam aprimorar as habilidades dos 

seus líderes. E com estas buscar trabalhar seu material humano. Tem tido 

destaque nesse processo de qualificação, oferta de capacitações no que tange à 

gestão de recursos humanos. Pois, entende-se que elas são primordiais para 

melhor compreensão dos colaboradores, e integrá-los efetivamente a marca, 

aproveitando-se das competências dos recursos humanos para inovar no cenário 

empresarial.  
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O mundo empresarial tem passado por inúmeras transformações, e para 

manterem-se competitivas nesse novo cenário e também acompanhar as rápidas 

mudanças, que estão acontecendo no mercado, os gestores precisa estar 

preparados. Os líderes das organizações devem se cercar de estratégias que 

fortaleçam sua gestão. Para se adequar a esse novo cenário é primordial que o 

líder esteja capacitado e esse processo deve ser sistemático para ele desempenhe 

com eficácia seu papel, que é conduzir e motivar seus colaboradores. 

No que tange o processo de capacitação, para o aprimoramento dos líderes, 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2005, p.489), destacam que com o desenvolvimento 

dessas, os líderes se fundamentam a fim de se tornar estratégicos e ainda 

adquirem habilidades imprescindíveis para o processo de desenvolvimento do 

capital humano, nas diversas áreas de atuação e responsabilidades.  

A qualificação não é apenas uma preocupação do líder, o qual recorre por 

cursos e especializações. Cada vez mais as organizações têm criado programas 

para qualificar seus líderes. E essas têm recorrido a diversas estratégias, que vão 

desde palestras pontuais, até mesmo a contratação de ensino para a implantação 

de um programa de formação. Além, desses formatos tradicionais recorrem ainda 

ao desenvolvimento de atividades interativas, recorrendo as tecnologias, ou 

treinamentos ao ar livre, com práticas de sobrevivência, as quais incentivam eles a 

decisões capazes de resolução de problemas.  

Depois de demonstrarmos como os líderes têm sido preparados, a fim de 

motivar com eficiência a seus liderados, pontuaremos a seguir sobre motivação. E 

como ela é uma importante ferramenta no processo de aplicação da liderança.  

 

2.5 Tipos de líder  

 

No ambiente coorporativo, por muito tempo entendeu que um líder possui 

características únicas, ou seja, acreditavam na existência de líder nato. Porém, 

apesar de uma pessoa na posição de liderança reunir características como 

inteligência, autoconfiança, dominância, criatividade, entre outras, essas não são 

peculiaridades apenas do gestor. Principalmente, em uma organização que é 

formada por diversas pessoas e muitas dessas características esta presente em 

diversos colaboradores. Assim, passou-se a entender que um grupo de 

qualificações não define um líder e que o ambiente aliado à reunião de outras 
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características harmoniza o perfil do líder. 

Portanto, muitos autores vêm contribuindo em seus estudos, ao longo do 

tempo, em buscar uma definição de liderança, a qual segue a nova visão do 

mercado na tentativa de reconhecer como é a liderança dentro dessa nova 

concepção de gestão. Muitos tentam definir o papel do líder, Robbins (2007) 

destaca que o líder é a pessoa com capacidade de influenciar o grupo, para que as 

pessoas por ele lideradas possam alcançar as metas da organização. 

Nesse sentido Chiavenetto (2003, p 182), traz a definição dos tipos de líder e 

as características delas: 

Liderança autocrática: Na Liderança autocrática o líder é focado apenas 

nas tarefas. Este tipo de liderança também é chamado de liderança autoritária ou 

diretiva. O líder toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos 

liderados. O líder é quem ordena, impõe sua vontade, centralizando todas as 

decisões. Este estilo não é indicado quando a equipe de vendas é experiente e de 

profissional, pois terá a rejeição por parte desses subordinados. Porém poderá ser 

utilizado para disciplinar o grupo que está indiferente às suas atividades de vendas 

e em alguns casos de dificuldades dentro da empresa, que exigem ações mais 

rígidas. Esta liderança também é chamada de liderança autoritária. 

Este tipo de liderança caracteriza-se pela confiança na autoridade e 

pressupõe que os outros nada farão se não lhes dor ordenado. Geralmente não se 

importa com o que os liderados pensam além de desestimular inovações. O líder 

autocrático julga-se indispensável, mostrando que só a sua maneira de fazer as 

coisas é a correta. Toma uma postura muitas vezes paternalista, sentindo-se feliz 

por notar que os outros dependem dele. Divide pouquíssimo serviço, preferindo 

fazê-lo. É comum por parte deste líder, reações coléricas, de irritação, de 

incompreensão com erros alheios. Infunde certo temor nos liderados, para que não 

o contradigam. Usa de artifícios para que o obedeçam sem dialogar. As decisões 

são tomadas com rapidez, o que é muito positivo. Mas, quando um líder autocrático 

termina seu mandato, muitas vezes o grupo fica perdido, não está acostumado a 

tomar suas próprias decisões, provocando um vácuo no poder de comando. 

Liderança democrática: Chamada ainda de liderança participativa ou 

consultiva, este tipo de liderança é voltado para as pessoas e há participação dos 

liderados no processo decisório. Liderança democrática - O líder orienta o grupo a 

executar suas atividades, fazendo-o participar da tomada de decisão. A liderança 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autocr%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
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democrática é mais utilizada quando a força de vendas é de nível elevado. Em caso 

de força de vendas numerosa, o gerente pode encontrar dificuldade para dirigir 

todo o pessoal. 

Neste estilo de liderança, todo o grupo pode e deve contribuir com 

sugestões. A responsabilidade do líder, é dirigir estas opiniões para que, na prática, 

atinjam os objetivos esperados. O líder, com sua experiência, deve alertar sobre 

pontos difíceis e idéias que já foram tentadas no passado, mas sem sucesso. A 

esperança neste caso é fazer com que o grupo entenda que atingir objetivos é 

responsabilidade de todos e não apenas da liderança. 

O líder que aplica este estilo, geralmente, tem um conceito equilibrado sobre 

si, não temendo que haja liderados que sejam melhores do que ele, em 

determinados aspectos. Para ele é fácil entender e compreender seus liderados, 

bem como ouvir e aceitar opiniões diferentes das suas. Aqui, a dificuldade é a 

demora para tomada de decisões em tempos de crises. 

Liderança Liberal: Liderança liberal, Livre ou laissez-faire: laissez-faire é a 

contração da expressão em língua francesa laissez-faire, laissez-aller, laissez-

passer, que significa literalmente "deixai fazer, deixai ir, deixai passar". Nesse tipo 

de liderança, parte-se do princípio de que o grupo atingiu a maturidade e não 

necessita de supervisão de seu líder. Assim, os liderados ficam livres para pôr seus 

projetos em prática, sendo delegado pelo líder liberal. Caracteriza-se pela total 

liberdade da equipe de vendas. O gerente pouco interfere nos negócios. As 

equipes tomam decisões e direcionam suas atividades. O gerente de vendas tem 

uma atitude bastante passiva. Os vendedores conhecem o ramo de negócios e o 

mercado. Este líder acha que seu principal trabalho é a manutenção do que já foi 

conseguido. Não dá ordens, não traçam objetivos, não orienta os liderados, apenas 

deixa correr. É comum encontrarmos liderados inconformados com esta atitude. 

A liderança liberal, muitas vezes, é exercida por pessoas que pretendem 

ausentar-se com frequência do grupo. Não querem ter o trabalho de organizar, 

planejar e fiscalizar. Em muitos casos, foram eleitos porque ninguém queria o cargo 

ou então porque queriam apenas o título de líder não tendo a garra e a vontade de 

liderar. Neste tipo de liderança o grupo atingiu a maturidade e não mais precisa de 

supervisão extrema de seu líder, os liderados ficam livres para por seus projetos 

em prática sendo delegado pelo líder liberal. É o chamado "deixa como está para 

ver como é que fica". 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Express%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maturidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADder


14 
 

Chiavenetto (2003, p. 184), apesar de definir aos três tipos recorrentes de 

líder, ainda discorre sobre a liderança paternalista e situacional e essas são:  

Liderança Paternalista: É uma liderança que visa o fim dos conflitos em 

grupos, que visa um relacionamento amável, onde o líder tem uma postura de 

representante paternal do grupo. 

Liderança Situacional: Baseia-se no fato de que cada situação requer um 

tipo de liderança diferente, para se alcançar o melhor dos liderados. Um líder 

situacional deve ser versátil e flexível, sabendo adequar seus estilo, de acordo com 

a pessoa com quem trabalha e coma situação. Este líder, utiliza o que há de melhor 

nas lideranças AUTOCRÁTICA, LIBERAL e DEMOCRÁTICA e aplica, dependendo 

do grupo que tem à mão e da circunstância. 

Chiavenetto (2003, p 185) destaca ainda que o líder situacional pode 

escolher entre quatro tipos de ação: 

a) Direção - Dá instruções específicas e supervisiona rigorosamente o 

cumprimento das tarefas. Esta ação é usada, principalmente, com pessoas 

inexperientes, mas de bom potencial para aprender.  

b) Treinamento - O líder também dirige e supervisiona a realização das 

tarefas, mas solicita sugestões e explica suas decisões. Esta ação é utilizada com 

pessoas inexperientes, mas que perderam seu interesse inicial. Elas alcançaram 

algum desenvolvimento, mas precisam ter desafios de novas perspectivas. Seus 

progressos devem ser elogiados.  

c) Apoio - O Líder ajuda e apóia os esforços dos liderados para cumprirem 

as tarefas, dividindo com eles as decisões. Esta ação é para ser utilizada com 

pessoas inexperientes, mas que apreciam um estilo mais participativo. Pessoas 

que gostam de serem ouvidas e apoiadas, mas que têm dificuldades em tomar 

decisões, necessitando, assim, do suporte do líder. 

d) Delegação - O líder passa as responsabilidades de decisão aos liderados. 

Esta ação é apropriada para pessoas experientes, que sabem como se portar 

diante de crises e problemas, achando, por si mesmas, as soluções criativas. 

Nas situações de liderança. o líder pode assumir diferentes padrões de 

liderança de acordo com a situação e para cada um dos membros da sua equipe. 

Para Lacombe os líderes influenciam as pessoas graças ao seu poder, que pode ser 

o poder legítimo, obtido com o exercício de um cargo, poder de referência, em 
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função das qualidades e do carisma do líder e poder do saber, exercido graças a 

conhecimentos que o líder detém. 

Além, das características básicas dos líder, as quais apontam como é a 

postura dele diante sua posição de comando em uma organização, Bennis (1996, p. 

22), destaca algumas características que são essenciais a serem adotadas, por 

todos os típos de líder. Essas são: Visão maior e Paixão (entusiasmo):  

 

Visão maior – o líder tem uma idéia clara  do  que  fazer  –  tanto  no  
campo  profissional   quanto  pessoal  –   e  força   para   persistir   
diante de reveses e mesmo derrotas. Você só pode chegar a algum  
lugar  se  souber onde está indo e por quê. 
Paixão (entusiasmo) – a  paixão  silenciosa  pelo  que a  vida  pode 
oferecer, combinada a uma paixão específica por uma vocação, uma 
profissão, um rumo. O líder que exala paixão transmite  esperança  e  
inspira outras pessoas. Este ingrediente tende a manifestar-se de 
maneiras diferentes – às vezes sob a forma de entusiasmo, (BENNIS, 
1996, p. 22). 
 

 

Bennis (1996, p. 22) enfatiza acerca da integridade, que deve ser a base da 

postura do líder, é que esta deve ser composta por um tripé de fatores. Nesse 

sentindo, ele discorre sobre os três elementos que compõe a integridade de um 

líder: 

Auto-conhecimento  –  ainda  hoje continua  sendo   a   mais   difícil 
tarefa para qualquer pessoa. O líder nunca mente para si mesmo, 
especialmente sobre si mesmo; ele conhece seus defeitos  tão  bem 
quanto suas qualidades e os enfrenta. ”Você  é  sua  própria  matéria- 
prima. Quando você sabe do  que  é  feito  e  em  que  quer  
transformar- se, pode inventar-se a si mesmo”. 
Sinceridade – é a chave para o auto-conhecimento. A sinceridade 
baseia-se na honestidade de pensamentos e  ações,  na  devoção  
fervorosa  a  princípios,  na  integridade  absoluta. O  líder  não   pode  
moldar sua consciência de acordo com a moda da  estação. 
Maturidade – é importante para um líder, porque liderar não é 
simplesmente mostrar o caminho e dar ordens. Todo líder precisa ter 
passado pela  experiência  de  ser  um  seguidor,  ou  seja,  ter  
aprendido   a ser dedicado, obediente, capaz de trabalhar e aprender 
com outras pessoas, não ser servil e  sempre ser  honesto. Quando 
alguém identifica estes atributos em outros, poderá estimular  outros 
a valorizá-los, (BENNIS, 1996, p. 22). 

 

Após, apresentação dos tipos de líder e características abordaremos a 

seguir a motivação e liderança.  
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2.6 Motivação e Liderança  

 

 

No processo de gestão de uma organização motivação e liderança 

caminham juntas, pois um líder no exercício de sua função tem que ser capaz de 

motivar seus liderados constantemente. Hoje, no cenário empresarial enxerga-se o 

quanto uma liderança ruim, pode levar aos funcionários, por estarem desmotivados, 

a apresentar resultar negativos. Portanto, o gestor ao conduzir seu papel de 

liderança conseguindo motivar sua equipe estabelecerá efeitos produtivos para o 

negócio. 

Para Bartlett e Goshal (1997, p.36) uma organização que não é bem 

gerenciada, independente de como esta será liderada, não há como se evitar o 

caos, ocasionados por problemas inerentes à má administração. Eles destacam que 

o gerente o qual não é capaz de motivar seus funcionários nunca será um líder, será 

apenas alguém exercendo uma gerência ineficaz.  

Segundo Bergamini (2017, p. 79) no ambiente corporativo ele é estruturado 

existe, pois há uma relação de dependência entre as organizações e as pessoas, 

uma vez que são elas que dirigem, controlam, produzem e fazem funcionar as 

empresas. Portanto, são as pessoas que são peças fundamentais no 

desenvolvimento de uma organização e para que estas contribuam positivamente de 

forma sistemática é preciso ser motivadas. Assim, a liderança deve recorrer a 

estratégias que levem seus colaboradores e obterem sentimentos de realização e 

também identificarem o reconhecimento profissional por parte da corporação. E esta 

por sua vez, ao se tornar prática constante, torna-se infinita, flutuante e complexa.  

Portanto, os líderes têm que despender esforços e buscar estratégias a fim 

de motivar a sua equipe. Com isso impactar sobre os colaboradores para que na 

realização das suas tarefas, estes apesar de satisfazerem aos seus desejos 

pessoais também se empenhem para os resultados positivos da corporação. Pois, é 

perceptível que pessoas motivadas se mantêm focadas na realização das tarefas 

até que todos os objetivos sejam atingidos. Sendo, essencial que os líderes 

busquem impactar e envolver os funcionários nos objetivos organizacionais. 

Podemos dizer que o percurso de motivação é comprometer a equipe com os 

propósitos da empresa, ao demonstrar que ele é parte integrante da organização. 
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De acordo com Chiavaneto (2003, p.174) umas das principais 

responsabilidades gerenciais é a motivação. E para alcançar a influência desejada 

sobre os colaboradores é essencial que seja conduzida por uma liderança eficaz e 

contínua. Pois é essa prática capaz de impulsionar o comportamento humano e 

motivar a equipe. Para isso a administração deve procurar implantar um ambiente 

motivador e que atenda a satisfação individual, dos seus colaboradores, e contemple 

as necessidades organizacionais.  

Implementar ferramentas de gestão, com o propósito de motivar a equipe, é 

um grande desafio para os líderes. Dentro de uma organização este conta com um 

público heterogêneo, portanto, o líder tem a missão de conciliar as práticas 

atendendo as diversas peculiaridades do grupo, criando assim um ambiente que 

atenda as expectativas deles e da organização. No processo de gerenciamento é 

preciso encontrar o equilíbrio que vai permitir o exercício da liderança, atendendo 

aos valores e necessidades distintas do grupo e da corporação. 

E para o sucesso do processo de motivação, a postura do líder é 

fundamental. Nesse sentido, Vergara (2003, p.86) destaca que os líderes devem ser 

hábeis na condução dos processos multidisciplinares, participando ativamente e eles 

poderem analisar os resultados. Ele enfatiza ainda a importância dos líderes no 

processo de motivação, pois estes foram capacitados para a função e possuem 

habilidades essenciais para detectar as alterações no desempenho dos 

colaboradores.   

Além, de ser um condutor do processo gerencial, o líder pode agregar 

algumas ferramentas a fim de dirigir o processo motivacional. Cecília e Coda (1997, 

p.26) pontuam que o gestor pode trabalhar com 3 premissas, uma é a valorização do 

trabalho desenvolvido pelo funcionário, outro é a prática do respeito dos superiores 

para com as habilidades da equipe e também a escuta a eles. A organização ainda 

pode estabelecer um programa de recompensa financeira como mecanismo de 

motivação. 

Embora os propósitos de uma empresa e de um trabalhador, serem 

distintos, a organização pode recorrer a prática que atende aos interesses de 

ambos, portanto um bom ambiente organizacional e oferta de recompensas, mantém 

colaboradores satisfeitos. Um bom canal para estreitar as práticas de motivação é a 

criação de um projeto participativo, o qual trabalhará para que os objetivos 

estratégicos da organização sejam alcançados.  E o líder é essencial, pois será o 
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articulador, e também o responsável em atender as aspirações dos colaboradores e 

da organização. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No desenvolvimento deste estudo, notamos que o mercado empresarial vem 

ditando um ritmo de condução dos negócios, os quais demonstra para as 

organizações à necessidade por novas técnicas de gestão. E esse novo formato de 

administração traz consigo a importância em valorizar o material humano das 

organizações, que são os colaboradores. Dentro da estrutura de uma empresa estes 

contam com profissionais, os quais ofertam a ela seus inúmeros talentos. E a fim de 

assegurar a permanência deles, o líder deve buscar por técnicas de gestão que os 

valorize e incentive a permanência desses.  

Para isso, o gestor deve dedicar seus esforços, de forma a reconhecer nos 

funcionários, as suas habilidades, podendo ainda identificar características como os 

pontos fortes e fracos, da equipe. Porém, esse líder também deve estar em 

transformação, acompanhando as tendências do mercado, adotando técnicas 

modernas e eficazes de gestão como, criar planos de avaliação de desempenho 

para reconhecimento do clima organizacional, podendo com as respostas ali 

contidas identificar se os colaboradores estão motivados. Uma prática como essa 

permite fundamentar um plano de motivação, o qual contribuirá para unidade da 

equipe, e para que este atenda os desejos do colaborador e da organização.  

Na construção deste estudo observamos que o ponto central para o 

sucesso, das diversas estratégias de gestão, é o planejamento. Portanto, o líder 

deve conduzir a aplicação deste plano, ao executar o papel de liderança, 

respeitando as metas estabelecidas neste, porém avaliando sistematicamente se os 

objetivos estão sendo alcançados.  

Observamos que a ingerência de um líder pode levar a se constituir um 

ambiente empresarial instável, e assim tornara equipe desmotivada, tornando-os 

meros cumpridores de tarefa. Por isso é essencial que a o líder trabalhe para a 

motivação de seu grupo e que a organização também capacite este para que exerça 

uma liderança eficaz, e consiga atingir os objetivos do seu cargo.  
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