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RESUMO

O objetivo geral deste estudo foi conhecer o perfil e estilos de liderança presente na

organização. Para isso foram aplicadas entrevistas aos dois gestores da empresa e

aos três colaboradores, o que permitiu que o objetivo do estudo fosse alcançado. O

tipo de pesquisa realizada foi a descritiva. Os instrumentos metodológicos utilizados

neste caso foram a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. O instrumento de

coleta de dados utilizado foi  a entrevista,  cujo roteiro foi  semi-estruturado, dando

abordagem qualitativa  ao  estudo.  Ao  final  do  estudo  concluiu-se  que  o  tipo  de

liderança detectada foi a do estilo centralizada, em que as decisões são tomadas

pelos dois sócios e repassadas aos demais funcionários, porém, os colaboradores

têm liberdade para opinar sobre as mesmas. Um líder organizacional faz com que

toda  sua  equipe  seja  participativa  e  delega  responsabilidades,  sendo  estas  não

somente tarefas e ainda promove recompensas à altura, sendo estas não somente

financeiras,  mas  também  psicológicas.  Um  bom  líder  integra  e  desenvolve  sua

equipe, bem como visa o seu próprio desenvolvimento estando em perfeita sintonia

com  o  ambiente  e  à  nova  era  e  deve  estar  sempre  preparado  às  mudanças

constantes, levando à empresa a competitividade. A liderança é um processo que

requer  diversas  habilidades,  dentre  elas,  a  capacidade  de  exercer  influência  ao
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colaborador,  de  maneira  que  este  trabalhe  de  acordo  com  os  objetivos  da

organização.

PALAVRAS-CHAVE: Estilo de lideranças. Perfil do líder. 

1 INTRODUÇÃO

A  produtividade,  o  desempenho,  a  dedicação  dentre  outros  são  condições  que

sempre foram exigidas em uma organização, o que, em geral, sempre superavam as

possibilidades de atividades dos seres humanos que ali  representam a empresa.

Com isso, ocorreram inúmeras mudanças na forma de administrar as organizações,

principalmente  no que se  refere  à gestão de pessoas.  A partir  daí,  os  gestores

passaram a assumir uma nova postura visando acompanhar as rápidas e contínuas

mudanças do mercado, as quais afetam diretamente seus negócios.

A partir deste raciocínio, alguns líderes tiveram que mudar sua forma de liderar e se

adaptar  a uma nova realidade,  considerando que é possível  obter  produtividade,

porém com respeito ao trabalhador e à sua individualidade, estimulando-o a oferecer

o seu melhor no ambiente de trabalho.

A liderança efetiva fornece visão e sentido de missão, estimulando e inspirando os

seguidores a exercerem esforços para alcançarem as metas de grupo. O líder tem

um papel fundamental na gestão de uma organização, é necessário saber lidar com

o material humano para que os objetivos sejam alcançados com sucesso.

De acordo com Jordão (2004, p. 1):

Líder é aquele que mantém as pessoas que nele acreditam, que possui
seguidores.  Agora,  quando o  foco  é  a  organização,  podemos  dizer  que
líderes são aqueles que conseguem os resultados esperados através de
outras pessoas. Hoje em dia o que diferencia uma organização de outra são
as  pessoas  e,  principalmente,  a  forma  de  gestão  existente,  porque  a
tecnologia, a qualidade e os preços praticados são praticamente iguais. Por
isso os líderes precisam tomar as decisões dentro dos contextos vários e
para  tanto  precisam usar  ao  máximo de  informações  para  minimizar  os
erros.

Sabe-se que é praticamente impossível  relacionar e trabalhar com quem não se



confia.  A  relação  de  um líder  e  liderado  deve  ser  totalmente  transparente,  não

devendo existir gargalos na comunicação ou execuções de tarefas delegadas, uma

vez que isso pode comprometer totalmente os resultados e a interatividade entre

pessoas no dia a dia.

O papel do líder deve ser fundamentado, desenhado e analisado pela administração

da empresa devido à sua grande importância no contexto geral do bom desempenho

da organização. 

Marras (2002) afirma que a organização deve fornecer de forma clara como deve ser

a  direção  da  liderança  e  quais  são  os  valores  fundamentais  na  formação  do

comportamento do seu líder  e,  ao mesmo tempo, permitir-lhe a possibilidade de

complementar o quadro básico de liderança ideal proposto pela empresa com suas

características pessoais.

Diante do exposto, levanta-se o seguinte problema de pesquisa: qual o perfil e estilo

de  liderança  que  podem  exercer  impactos  positivos  nos  resultados  de  uma

organização?

O trabalho tem como objetivo geral conhecer o perfil e estilos de liderança presente

na organização.

Os objetivos específicos se baseiam em: analisar a influência do líder na equipe;

conhecer, na visão dos liderados, o estilo de liderança mais apropriado; identificar

como o líder pode influenciar nos resultados da organização.

O tema foi  escolhido devido à grande valorização dos líderes que exercem suas

funções com qualidade, devido ao novo conceito de liderança, onde o líder deixar de

mandar e passa a exercer as funções junto ao seu grupo.  

A justificativa para este estudo se baseia no fato de que o estudo sobre a liderança é

de grande valia para a área de administração de empresas, especificamente para o

setor de recursos humanos. Para os autores servirá como embasamento científico

que lhes proporcionará melhor entendimento e conhecimento sobre o assunto. Para



o meio acadêmico, poderá servir como fonte de consulta para futuros estudos sobre

o assunto.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 LIDERANÇA – CARACTERÍSTICAS E CONCEITOS

Chiavenato (2010) afirma que para se chegar a uma adequada direção de pessoal é

necessária a concepção de que pessoas significam seres dotados de características

próprias,  de  personalidade  e  de  individualidade,  aspirações,  valores,  atitudes,

motivações e objetivos individuais; bem como, dotados de habilidades, capacidades,

destrezas e conhecimentos necessários para a tarefa organizacional. Como seres

humanos, todos são iguais, mas a partir daí, as diferenças vão criar a eficiência na

organização. O ideal seria administrar as pessoas como pessoas ou, melhor ainda,

administrar com as pessoas. 

Conforme  Cordeiro  e  Lopes  (2015),  a  liderança  se  trata  de  um  processo  que

demanda distintas  capacidades,  podendo-se  citar,  a  habilidade  de  desempenhar

influência ao colaborador, de maneira que o mesmo execute suas funções conforme

os objetivos da organização. Sua principal função e a de designar condições para

que seus colaboradores sejam competentes para exercitarem suas funções por meio

de sua potencialidade e capacidades exploradas de maneira a propiciar satisfação,

autoconfiança e objetivos.

Farah (2004) afirma que  a liderança é um relacionamento, um processo mútuo de

ligação entre líder e seguidor que envolve um relacionamento de influência em duplo

sentido,  orientado principalmente para o atendimento de objetivos e expectativas

mútuas. Trata-se de um processo de influência que não está unicamente garantido

pela pretensão do líder, mas especialmente pelo encontro desta vontade com as

imagens,  desejos  e  crenças  participados  pelo  grupo.  O  líder  não  é  o  elemento

principal  da  relação,  entretanto,  a  relação  que  ilumina  o  líder,  promovendo

empenhos  de  cooperação,  consentimento  e  reconhecimento  por  parte  da

coletividade.



Cordeiro  e  Lopes  (2015)  afirmam  que  para  que  se  exerça  uma  boa  liderança,

sugere-se  que  o  líder  seja  um  padrão  de  comportamento,  tornando-se  uma

referência para seus colaboradores.  Que desenvolva  o trabalho em equipe,  pois

deve-se motivar o trabalho sempre em conjunto. O líder deve sempre se manter

atualizado, uma vez que deverá sempre estar a par dos acontecimentos acerca de

seu campo de atuação. A motivação gera aos colaboradores a capacidade para que

estes elevem seus níveis de produtividade e desempenho, alcançando os objetivos

pessoais, bem como os organizacionais, uma vez que estes colaboradores passam

a realizar suas funções mais ativamente.

De acordo com Cordeiro e Lopes (2015),  no exercício da liderança as habilidades

pessoais são mais significantes do que as habilidades técnicas, pois esta liderança

passa  a  constituir-se  em  uma  maneira  de  poder  considerada  essencial  às

habilidades que o indivíduo possui.  O líder  aquele que exerce influência em um

determinado  grupo  de  pessoas  com o  intuito  de  que  elas  pratiquem o  que  ele

deseja. Entretanto, esta influência não deve ser rígida e por meio do poder de um

cargo, coagindo as pessoas a fazerem o que este líder deseja, e sim, utilizar-se da

autoridade e respeito com elas, proporcionando um meio de trabalho favorável para

que todas desenvolvam suas atividades por vontade própria, e conduzir as pessoas

e organizações em direções que sozinhas não seguiriam.

Cunha; Pereira; Neves (2015) ressaltam que a liderança é um hábito que pode-se

adquirir  ao  longo  do  tempo.  Trata-se  da  intersecção  entre  o  conhecimento,

habilidade e o desejo. A liderança combina com diversos fatores, que são divididos

em cinco  níveis,  dentre  os  quais  pode-se citar  a  posição,  permissão,  produção,

desenvolvimento pessoal e personalidade. Cada um desses níveis pode ser visto

como um estágio na organização e possuem seguidores diferenciados, devido o seu

papel e sua influência na organização. 

Para ser um bom líder é necessário antes de tudo, entender a sua finalidade, o

porquê da sua existência para o grupo e para a organização. Entender o seu papel é

fundamental para que o líder crie um ambiente de sucesso, para isso é importante

ter virtudes e algumas são primordiais, tais como: eficácia (levar o grupo a atingir

objetivos e metas definidos pela organização),  saber ouvir  (ouvir  atentamente os



seus  liderados,  filtrar  os  assuntos  importantes  e  deixar  que  as  melhores  ideias

prevaleçam, criando assim um ambiente de inovação), saber delegar tarefas (não

centralizar tudo,  saber delegar  é praticar a confiança no grupo)  e desenvolver  o

grupo (contribuir para o desenvolvimento de cada indivíduo do seu grupo, formar

líderes e sucessores) (CUNHA; PEREIRA; NEVES, 2015).

Conforme Cunha; Pereira; Neves (2015), o líder deve estar em total sintonia com

sua equipe e deverá ainda buscar  informações internas e externas que visem à

eficácia  de  seus  colaboradores  e  ainda  entender  os  anseios,  expectativas  e

aspirações de cada pessoa que integra sua equipe. A liderança efetiva fornece visão

e sentido de missão, estimulando e inspirando os seguidores a exercerem esforços

para alcançarem as metas de grupo.

De acordo com Farah (2004), o papel do líder deve ser fundamentado, desenhado e

analisado  pela  administração  da  empresa  devido  à  sua  grande  importância  no

contexto geral do bom desempenho da organização.  A liderança é a habilidade de

transformar  seus  subordinados  em  seguidores  e  parceiros  espontâneos  e

entusiasmados na busca de um objetivo comum. Um líder organizacional faz com

que toda sua equipe seja participativa e delega responsabilidades, sendo estas não

somente tarefas e ainda promove recompensas à altura, sendo estas não somente

financeiras, mas também psicológicas.

De acordo com Farah (2004),  a liderança é um fator crítico em relação à cultura

corporativa, pois os líderes podem criar, manter e modificar a cultura da empresa.

Provavelmente, a contribuição mais importante para a formação de um clima ético é

o estilo e o exemplo do líder da organização. Um requisito indispensável para que a

empresa consiga implantar uma cultura ética é a presença de um gestor com efetiva

liderança, dotada de um forte conjunto de valores morais e com firme disposição

para  fazer  com  que  esses  valores  guiem  as  ações  e  decisões  da  companhia.

Líderes com essas características, acima citadas, têm a capacidade de mudar os

valores, as crenças, as atitudes e os comportamentos de seus seguidores por meio

da expressão de seus padrões pessoais de conduta. Sem uma forte liderança moral

não  é  possível  implantar  uma  cultura  ética.  O  líder  ético  deve  assumir



responsabilidade  pessoal  pela  transformação  da  empresa  rumo ao  primado  dos

valores morais.

Marras (2002) destaca um item importante no processo de liderança para que esta

seja  efetiva  na  gestão  de  uma equipe,  pois  um líder  deve  se  basear  em duas

premissas,  criando  um  estilo  de  liderança:  ter  nível  de  desenvolvimento  dos

membros da equipe; e, situação a ser enfrentada ou resolvida.

Marras  (2002)  afirma  que  a  questão  da  liderança  é  mal  administrada  nas

organizações, pois o setor de Recursos Humanos deve estudar, desenhar e propor

contornos de um sistema de liderança que deverá, devido à sua importância, ser

aprovado diretamente pela administração da organização. Depois que a organização

traça suas linhas básicas do contorno do líder ideal, deve implementar programas de

desenvolvimento  gerencial  que  permitam  alcançar  os  objetivos  propostos  e  até

complementá-los através de características individuais de cada líder. Ou seja, o que

se  propõe  é  que,  por  um lado,  a  organização  forneça  claramente  a  direção  da

liderança e  certos  valores  fundamentais  na  formação do comportamento  do seu

líder, mas que, por outro lado, permita a ele a possibilidade de complementar com

características pessoais o quadro básico de liderança ideal proposto pela empresa.

“A  qualidade  com  que  os  administradores  administram  e  são  administrados

determina se as metas da empresa serão ou não atingidas” (DRUCKER, 1997, p. 4).

Segundo Marras (2002), as organizações, geralmente repassam aos seus gerentes

a ideia de que ser chefe é algo considerado antigo, ultrapassado, não aceitável. Em

contrapartida,  adotam  e  difundem  o  papel  do  líder  organizacional  como  sendo

aquele que faz o grupo participar, que delega responsabilidades (não só tarefas) e

que o recompensa à altura (não só financeira, mas psicologicamente também).

De acordo com Gil (2006) o profissional de recursos humanos tem sido solicitado

para desempenhar o papel  de líder,  uma vez que a empresa moderna requer  a

adesão de seu pessoal para alcançar seus objetivos, para prosseguir sua missão. À

medida que se fala em administração por objetivos, controle total da qualidade e

principalmente  em  administração  participativa,  percebe-se  que  a  empresa  e  os



trabalhadores não podem ser vistos como elementos prontos para se degladiar. É

necessário  que  todas  as  pessoas  que  trabalham  na  organização  estejam

comprometidas com o sucesso da missão e que se vejam, preferencialmente, como

colaboradoras e não apenas como subordinadas.

Gil (2006) ressalta que essa adesão é conseguida a partir do momento em que se

faz  com  que  os  funcionários  sintam  que  o  trabalho  desenvolvido  na  empresa

significou garantia de bem-estar, expressa por um salário justo. Entretanto, para a

plena adesão não basta sentir-se trocando trabalho por dinheiro. É preciso perceber

o trabalho atual como garantia de um futuro melhor ou como realização. A partir

daqui, um salário digno não é o único requisito dos trabalhadores, mas condições de

trabalho, segurança, dentre outras condições, são necessárias para a motivação dos

mesmos.  Requer-se  dos gerentes  capacidade  para  influenciar  as  atividades  dos

indivíduos ou grupos no esforço para a realização de objetivos em determinadas

situações.  Ou,  simplificando,  é  necessário  que  os  gerentes  sejam  capazes  de

exercitar a liderança.

Segundo Gil (2006), o exercício da liderança implica na realização de objetivos por

meio  da  ação  das  pessoas.  Portanto,  o  líder  precisa  preocupar-se

fundamentalmente com o que fazer para que as pessoas se comportem da maneira

adequada,  o  que implica basicamente,  em reconhecer  o papel  da motivação no

comportamento.

2.2 ESTILOS DE LIDERANÇA

Vários autores citam diversos tipos de liderança,  as quais são diferenciadas por

alguns aspectos.

Marras (2002) cita sobre um estilo de liderança situacional considerada interessante,

a qual se baseia em duas premissas: nível de desenvolvimento dos membros da

equipe; e, situação a ser enfrentada ou resolvida. O líder deve agir segundo o nível

de conhecimento e seu liderado, assumindo papéis diferenciados de acordo com

cada circunstância ou situação que se lhe apresenta. Dá o nome de líder situacional.



Blanchard (1996  apud  Marras, 2002, p. 39) apresenta um comparativo, onde cita

sobre o comportamento do líder na questão situacional, conforme demonstrado no

Quadro 1, abaixo:

Quadro 1 – Comportamento do líder, segundo Blanchard.

Situação Comportamento do líder

Nível de conhecimento ou de prática
muito baixo, ou inferior (por exemplo,
um estagiário ou um auxiliar)

Diretivo,  autocrático.  Deve  dar  as  ordens  claras  e  com
soluções  previamente  orientadas  para  que  o  liderado
execute a tarefa com o menor risco possível de erro.

Nível de conhecimento ou de prática
médio  inferior  (exemplo:  um
profissional da categoria JR.)

Papel de instrutor, treinando o liderado em todos os sentidos
e apoiando-o simultaneamente.

Nível de conhecimento ou de prática
médio  superior  (exemplo:  um
profissional de categoria PL.)

O líder  apóia  o  liderado  de  forma completa,  dando-lhe  o
máximo de segurança para que este desenvolva com certa
liberdade e que apreendeu no estágio anterior.

Nível de conhecimento ou de prática
muito  elevado  (por  exemplo:  um
profissional de categoria SR.)

O  liderado  nesta  fase  não  precisa  de  apoio  nem  de
acompanhamento:  sabe exatamente o que ou como fazer
para executar uma tarefa ou resolver um problema. O líder
apenas lhe delega responsabilidades e cobra resultados.

Fonte: BLANCHARD (1996 apud Marras, 2002, p. 39).

Wendling (2007) cita  quatro estilos de liderança,  sendo que estes possuem dois

aspectos considerados básicos,  os quais se fundamentam em quanto ao foco e

quanto  ao  uso  da  informação.  Para  melhor  entendimento,  os  estilos  são

apresentados no Quadro 2, a seguir:

Quadro 2 – Estilos de decisão

USO DA INFORMAÇÃO
SATISFATÓRIO MAXIMIZADO

Alternativas
UNIFOCO Decisivo Hierárquico Sistêmico

SistêmicoMULTIFOCO Flexível Integrativo
        Fonte: Driver et al (1990 apud WENDLING, 2007, p. 34).

Segundo Driver  et al (1990 apud WENDLING, 2007), o estilo do decisor varia sob

dois aspectos básicos:  quanto ao foco e quanto ao uso da informação e possui

categorias, a saber:

• Estilo decisivo: caracteriza-se pelo uso de pouca informação na tomada de

decisão,  pouco planejamento, reuniões curtas,  com tomada de decisões a

cada reunião. É norteado para os resultados e comumente está presente em

organizações com tarefas bem definidas. 



• Estilo flexível: caracteriza-se pelo fato de utilizar-se de poucas informações

para  a  tomada  de  decisões,  mas  pondera-as  sob  diferentes  aspectos,

selecionando pela mais adequada. Trata-se de um estilo adaptativo, flexível e

criativo, que opta pela intuição, ao planejamento. Encontra-se presente em

organizações com pouca estrutura de regras e trabalhos pouco definidos. As

decisões são tomadas baseadas nas discussões do grupo. 

• Estilo  hierárquico:  utiliza-se  do  planejamento  a  longo  prazo,  com análises

complexas,  muitas  informações  e  detalhes  e  caracteriza-se  por  ser

burocrático  e  inibidor  de  criatividade.  É  controlador,  centralizador  e

preocupado com os métodos utilizados e resultados esperados. 

• Estilo integrativo: se caracteriza pelo uso de muitas informações, com grande

número de alternativas de interpretações possíveis. Valoriza a exploração e a

criatividade, com decisões demoradas e abertas às modificações. Busca a

compatibilidade de interesses de pessoas e da organização. Admite feelings,

fatos e opiniões como informação. 

• Estilo  sistêmico:  trata-se  do  estilo  considerado  o  mais  complexo,  no  qual

estão presentes qualidades do integrativo e do hierárquico. Planeja no curto

prazo, com objetivos concretos e mensuráveis. Valoriza muito a informação,

estimulando inclusive as informais.

White e Lippitt (1939  apud Felix  et al, 2013), apresentam três estilos de liderança

que têm sobressaído, a saber: autoritária (ou autocrática), liberal e democrática. 

• Líder autocrático: trata-se do estilo do líder que estabelece diretrizes sem a

participação do grupo, além de determinar as técnicas para a execução das

tarefas. Indica qual a tarefa de cada um dos colaboradores e quem será o

companheiro de trabalho de cada um. É inflexível e dominador, causando mal

estar  organizacional.  Possui  estilo  fundamentalmente  diretivo,  dando

instruções sólidas, e não deixa espaço para criatividade dos liderados. Este

líder,  nos  elogios  ou  nas  críticas  que  faz,  dirige-se  francamente  aos

colaboradores,  nominando  publicamente  os  eventuais  autores  de  faltas

cometidas e/ou de atos dignos de elogios. As consequências desta liderança

estão relacionadas com a ausência de espontaneidade e de iniciativa, e pela

inexistência de qualquer amizade no grupo. O trabalho só se desenvolve na



presença do líder, visto que, quando este se ausenta, o grupo produz pouco e

tende a indisciplinar-se. É o estilo que produz maior quantidade de trabalho

(FACHADA, 2003 apud FELIX et al, 2013).

• Líder Liberal: trata-se do tipo de líder que não se impõe e não é respeitado e

seus  liderados  possuem  total  liberdade  para  tomar  decisões,  quase  sem

consulta ao líder. 

Não há grande investimento na função, havendo participações mínimas e
limitadas  por  parte  do  líder.  O grupo  é  que  decide  sobre  a  divisão  das
tarefas e sobre quem trabalha com quem. Os elementos do grupo tendem a
pensar que podem agir livremente, tendo também desejo de abandonar o
grupo. O líder não regula e nem avalia o grupo, e faz alguns comentários
irregulares  sobre as atividades apenas quando questionado.  A produção
não  é  satisfatória,  visto  que  se  perde  muito  tempo  com  discussões  e
questões  pessoais.  Este  é  frequentemente  considerado  o  pior  estilo  de
liderança (FACHADA, 2003 apud FELIX et al, 2013, p. 9).

• Líder Democrático: trata-se do tipo de líder que assiste e estimula o debate

entre  todos  os  colaboradores.  É  o  grupo  que  delineia  as  providências  e

técnicas  para  atingir  os  objetivos  e  todos  participam  nas  decisões.  Cada

membro do grupo decide com quem trabalhará e o próprio grupo que decide

sobre a divisão das tarefas. 

O líder procura ser um membro igual aos outros elementos do grupo, não se
encarregando muito de tarefas. É objetivo,  e quando critica limita-se aos
fatos. Este tipo de liderança promove o bom relacionamento e a amizade
entre  o  grupo,  tendo  como  consequência  um  ritmo  de  trabalho  suave,
seguro  e  de qualidade,  mesmo na ausência  do  líder.  O comportamento
deste  líder  é  de  orientação  e  de  apoio.  É  o  estilo  que  produz  maior
qualidade de trabalho (FACHADA, 2003 apud FELIX et al, 2013, p. 9).

3 METODOLOGIA

O  tipo  de  pesquisa  realizada  foi  a  descritiva,  podendo  ser  explicada,  conforme

Vergara  (2004),  como  aquela  que  observa  e  analisa  um  determinado  processo

identificando sobre ele causas e consequências. Esta análise é realizada à luz do

suporte teórico possibilitado pela pesquisa bibliográfica específica da área.

A  pesquisa  descritiva,  segundo  Vergara  (2004),  expõe  características  de  um

determinado fenômeno, podendo estabelecer correlações entre variáveis  e definir

sua natureza.



Os instrumentos metodológicos utilizados neste caso foram a pesquisa bibliográfica

e o estudo de caso, cujo instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista,

cujo roteiro será semi-estruturado, dando abordagem qualitativa ao estudo.

Com relação à pesquisa bibliográfica, teve-se como objetivo fazer o levantamento

teórico relativo ao tema proposto, através de publicações em livros, revistas, jornais

e  artigos  científicos  que  tenham  alguma  relação  com  o  tema.  A  pesquisa

bibliográfica “é o estudo sistematizado desenvolvido em material publicado em livros,

revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”

(VERGARA, 2004, p. 46).

O estudo de caso, de acordo com Vergara (2004, p. 47), “é o circunscrito de uma ou

poucas unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma família, um produto,

uma empresa,  um órgão público,  uma comunidade ou mesmo um país”.  Possui

caráter de profundidade e detalhamento.

A população do estudo se baseou em cinco sujeitos, sendo esses representando o

total do universo da empresa, os quais se basearam em três funcionários e os dois

gestores.

Como instrumentos de coleta de dados da pesquisa foram elaborados dois roteiros

de entrevistas semiestruturados, sendo um aplicado aos funcionários e o outro aos

gestores da empresa, conforme Apêndices A e B.

Na pesquisa qualitativa, segundo Vergara (2004), os dados podem ser codificados e

apresentados  de  forma  mais  estruturada  e  analisados  em  uma  abordagem  de

caráter exploratório e descritivo. 

4 DADOS E ANÁLISE DE PESQUISA

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A empresa, objeto de estudo é a Locmaster Locação de Equipamentos Ltda., cujo

nome fantasia é Locmaster.



Trata-se de uma empresa fundada em dezembro de 2011, de pequeno porte e que

atua  no  ramo  de  locação  de  equipamentos  para  a  construção  civil  em  geral,

atendendo  uma  grande  variedade  de  clientes,  sendo  estes  desde  pequenos

autônomos,  como  pedreiros,  carpinteiros,  marceneiros,  pintores,  até  mesmo  a

grandes construtoras.

A  empresa  analisada  possui,  além  de  seus  dois  sócios  administradores,  três

colaboradores, sendo esses, uma secretária, um motorista e um mecânico.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Para melhor atingimento do objetivo deste estudo foram realizadas entrevistas com

três funcionários da empresa, objeto de estudo. Da mesma forma foram aplicadas

entrevistas aos dois gestores no intuito de melhor entendimento sobre a organização

da empresa.

Considerando que a sociedade é formada por dois irmãos e os mesmos organizam

suas funções de acordo com as habilidades de cada um, sem pré-estabelecer, mas

sim de acordo com a necessidade do momento.

O Entrevistado 1 é do sexo masculino e ocupa o cargo de motorista. A Entrevistada

2 é do sexo feminino e ocupa o cargo de auxiliar administrativa. O Entrevistado 3 é

do sexo masculino e ocupa o cargo de mecânico.

No que diz respeito aos gestores, estes se descrevem como líderes modernos, onde

valorizam o trabalho em equipe e valoriza muito o capital humano.

“Sabemos ainda que a administração é independente da propriedade de título e de

poder. É uma função objetiva e deve ser fundamentada na responsabilidade pelo

desempenho” (DRUCKER, 1997, p. 14).



4.3 A INFLUÊNCIA DO LÍDER NA EQUIPE

O Gestor 1 informou que as principais características que definem um líder se trata

da capacidade de influenciar os demais, podendo ser para o bem ou para o mal. O

Gestor 2 informou que se trata da articulação, sendo de pessoas, serviços, tarefas.

De acordo com Cordeiro e Lopes (2015), no exercício da liderança as habilidades

pessoais são mais significantes do que as habilidades técnicas, pois esta liderança

passa  a  constituir-se  em  uma  maneira  de  poder  considerada  essencial  às

habilidades que o indivíduo possui.  O líder  aquele que exerce influência em um

determinado  grupo  de  pessoas  com o  intuito  de  que  elas  pratiquem o  que  ele

deseja.

O Entrevistado 1 informou que o gestor da empresa lidera sua equipe de trabalho,

mas que promove muita autonomia aos funcionários. A Entrevistada 2 informou que

sim, os gestores estão presentes em todas as atividades liderando as mesmas. O

Entrevistado 3 informou que sim, pois os gestores procuram sempre coordenar a

equipe, designando as tarefas e sempre as acompanhando.

De acordo com Cordeiro e Lopes (2015), para que se exerça uma boa liderança, o

líder deve ser um padrão de comportamento, tornando-se uma referência para seus

colaboradores.  Deve  desenvolver  o  trabalho  em  equipe,  motivando  o  trabalho

sempre em conjunto e elevando em seus funcionários os níveis de produtividade e

desempenho.

O  Entrevistado  1  informou  que  os  gestores  estimulam  a  iniciativa  de  seus

colaboradores até mesmo em excesso, o que o deixa, às vezes, se sentindo um

pouco perdido. A Entrevistada 2 informou que os gestores sempre dão liberdade

para tomar frente aos problemas e isso é um estímulo às iniciativas. O Entrevistado

3 informou que sim, pois sempre têm liberdade para opinar, dar sugestões. Como

ocupa o cargo de mecânico, acaba que suas decisões sempre são tomadas por ele

mesmo, pois acredita ser pago para solucionar problemas nos quais está capacitado

a resolver.



Farah (2004) afirma que o papel do líder inclui fazer com que toda sua equipe seja

participativa e delega responsabilidades, sendo estas não somente tarefas e ainda

promove recompensas à altura, sendo estas não somente financeiras, mas também

psicológicas.

Cordeiro  e Lopes (2015)  afirmam que a liderança é um processo que demanda

distintas capacidades como a habilidade de desempenhar influência ao colaborador,

de forma que este execute suas funções conforme os objetivos da organização. O

líder tem como principal função designar condições para que seus colaboradores

sejam competentes para exercitarem suas funções através de sua potencialidade e

capacidades  exploradas  de  maneira  a  propiciar  satisfação,  autoconfiança  e

objetivos.

O Entrevistado 1 informou que em relação a se sentir orientado no que diz respeito

às suas obrigações dentro da empresa, às vezes falta um pouco de direcionamento,

até  mesmo  pelo  fato  dos  gestores  darem muita  liberdade  para  as  tomadas  de

decisões.  A  Entrevistada  2  informou  que,  pelo  fato  de  trabalhar  auxiliando  os

gestores, todas as suas tarefas são orientadas por eles e que tudo que faz é de

acordo com a necessidade deles. O Entrevistado 3 informou que as obrigações são

bem orientadas, porém dentro da função de mecânico, pelo fato dos gestores não

serem técnicos em manutenção, não orientam sobre o que fazer nos equipamentos,

mas sempre qual a prioridade.

O Entrevistado 1 informou que quando surge um problema os gestores auxiliam na

resolução do mesmo os gestores sempre estão dispostos a auxiliar em qualquer

questionamento ou dúvida. A Entrevistada 2 informou que sim, pois os problemas

são,  de  uma  forma  geral,  resolvidos  pelos  próprios  gestores.  O  Entrevistado  3

informou que no caso da sua função como mecânico é complicado os  gestores

resolverem os problemas, pois é necessário ter conhecimento técnico. Quando não

se trata de problemas técnicos, sempre recebe o suporte necessário.

O Entrevistado 1 informou que o acesso aos gestores da empresa é direto e, com

isso, é fácil a comunicação e funciona bem dessa forma. A Entrevistada 2 informou

que  o  acesso  é  pessoal  e  direto,  pois  existe  o  contato  diário  entre  ambos.  A



comunicação  é  muito  facilitada  por  isso,  fazendo  com  que  fique  mais  fácil  a

resolução de problemas. O Entrevistado 3 informou que existe o contato direto, o

que facilita as coisas, todos os problemas são resolvidos diretamente.

Os gestores informaram que as questões pessoais influenciam em uma tomada de

decisão e citaram como exemplo o fato de se preocuparem com a saúde financeira

da família de seu funcionário na hora de romper o vínculo trabalhista com o mesmo.

Para ser um bom líder é necessário antes de tudo, entender a sua finalidade, o

porquê da sua existência para o grupo e para a organização. Entender o seu papel é

fundamental para que o líder crie um ambiente de sucesso, para isso é importante

ter virtudes e algumas são primordiais, tais como: eficácia (levar o grupo a atingir

objetivos e metas definidos pela organização),  saber ouvir  (ouvir  atentamente os

seus  liderados,  filtrar  os  assuntos  importantes  e  deixar  que  as  melhores  ideias

prevaleçam, criando assim um ambiente de inovação), saber delegar tarefas (não

centralizar tudo,  saber delegar  é praticar a confiança no grupo)  e desenvolver  o

grupo (contribuir para o desenvolvimento de cada indivíduo do seu grupo, formar

líderes e sucessores) (CUNHA; PEREIRA; NEVES, 2015).

4.4 O ESTILO DE LIDERANÇA MAIS APROPRIADO PARA A EQUIPE

Os gestores informaram que os pontos fortes dos mesmos em relação à liderança é

saber tirar o melhor das pessoas. Informaram ainda que a sua principal virtude como

líder é saber motivar sua equipe.

Tanto o Gestor 1 quanto o Gestor 2 informaram que o estilo de liderança praticado

por eles se trata de um estilo moderno, onde fazem parte de uma equipe em que

todos têm o direito de falar e expor suas ideias e opiniões. São líderes parceiros que

buscam o crescimento em conjunto com os colaboradores. Porém, as tomadas de

decisões são concentradas nos gestores.

Cordeiro e Lopes (2015) afirmam é fundamental que o líder desenvolva o trabalho

em equipe,  pois  deve-se  motivar  o  trabalho  sempre  em conjunto.  O  líder  deve

sempre  se  manter  atualizado,  uma  vez  que  deverá  sempre  estar  a  par  dos



acontecimentos  acerca  de  seu  campo  de  atuação.  A  motivação  gera  aos

colaboradores a capacidade para que estes elevem seus níveis de produtividade e

desempenho, alcançando os objetivos pessoais, bem como os organizacionais, uma

vez que estes colaboradores passam a realizar suas funções mais ativamente.

O Entrevistado 1 informou que os gestores aceitam críticas e sugestões vindas dos

colaboradores sempre, pois existe uma boa relação entre os funcionários e o gestor.

A Entrevistada 2 informou que sim, os gestores são bem abertos a sugestões e

questionamentos e sempre pedem a opinião antes das decisões. O Entrevistado 3

informou que sempre e complementou afirmando que essa relação é bem tranquila,

e que da mesma forma em que também aceitam.

Cunha, Pereira e Neves (2015) ressaltam sobre a importância do líder em saber

ouvir (ouvir atentamente os seus liderados, filtrar os assuntos importantes e deixar

que as melhores ideias prevaleçam, criando assim um ambiente de inovação).

Sobre as sugestões, de acordo com os gestores, em comum resposta informaram

que  não  só  adeptos  a  sugestões  como  exigem  sugestões,  se  mostraram

inteiramente abertos para novas ideias.

Conforme Cunha, Pereira e Neves (2015), o líder deve estar em total sintonia com

sua equipe e deverá ainda buscar  informações internas e externas que visem à

eficácia  de  seus  colaboradores  e  ainda  entender  os  anseios,  expectativas  e

aspirações de cada pessoa que integra sua equipe.

O Entrevistado 1 informou que prefere trabalhar com mais autonomia, pois assim

consegue realizar as tarefas do seu jeito e assim desenvolver mais os serviços. A

Entrevistada  2  informou  que  acredita  que  a  supervisão  ajuda  para  uma  melhor

qualidade no serviço,  mas trabalhar com autonomia desenvolve  os serviços com

maior rapidez. O Entrevistado 3 informou que se sente mais a vontade trabalhando

com mais autonomia, sente que o serviço rende mais.

Sobre a autonomia, Cunha, Pereira e Neves (2015) afirmam que, dentre as virtudes

de um líder, deve-se ter o saber delegar tarefas, ou seja, não centralizar tudo, saber



delegar é praticar a confiança no grupo e desenvolver o grupo, que é contribuir para

o desenvolvimento de cada indivíduo do seu grupo, formar líderes e sucessores.

O Entrevistado 1 informou que gostaria que o gestor participasse mais do dia a dia

na empresa, pois às vezes sente necessidade de um maior auxílio, justamente para

melhorar a qualidade do serviço.  A Entrevistada 2 informou que acredita que os

gestores participam muito do seu dia a dia, uma vez que a execução de suas tarefas

depende da participação dos mesmos. O Entrevistado 3 informou que os gestores

atuam de boa forma, pois auxiliam quando necessário e dão liberdade e qualidade

para trabalhar.

O Entrevistado 1 informou que se pudesse escolher, mudaria a forma de liderar de

seus  gestores  para  uma  forma  mais  presente,  pois  acredita  que  com  maior

direcionamento  das  funções  as  tarefas  serão  executas  com  maior  qualidade.  A

Entrevistada  2  informou que,  conforme até  mesmo já  sugeriu,  se  deixassem os

colaboradores trabalharem com mais autonomia e estabelecem metas o serviço,

sem dúvida,  funcionaria  melhor  e  sem depender  diretamente  dos gestores,  pois

todas as tarefas a serem realizadas dependem da participação deles. O Entrevistado

3 informou que acredita que os gestores lideram de uma forma interessante, pois

sabem elogiar e também sabem cobrar, ajudando muito no clima da empresa.

Na visão de Chiavenato (2010) o ideal em uma organização seria administrar as

pessoas como pessoas e, melhor ainda, administrar com as pessoas. Para Farah

(2004) a liderança é um relacionamento, um processo mútuo de ligação entre líder e

seguidor que abrange um relacionamento de influência em duplo sentido, orientado

principalmente para o atendimento de objetivos e expectativas mútuas e ainda que o

líder  não  é  o  elemento  principal  da  relação.  A  relação  que  ilumina  o  líder,

promovendo empenhos de cooperação, consentimento e reconhecimento por parte

da coletividade.

4.5 A INFLUÊNCIA DO LÍDER NOS RESULTADOS DA ORGANIZAÇÃO

O  Entrevistado  1  informou  que  nem sempre  suas  metas  na  empresa  são  bem

definidas e claramente explicadas, pois as vezes fica um pouco perdido na formação



de rotas e prioridade de entregas. A Entrevistada 2 informou que não trabalha com

metas pré-estabelecidas, pois as tarefas vão surgindo ao longo da necessidade e

que, a partir disso, estas são executadas. O Entrevistado 3 informou que as metas

são de acordo com as necessidades e que não existem metas definidas.

Cunha, Pereira e Neves (2015) afirmam que para ser um bom líder, este deve ter

como virtude a eficácia, a qual se baseia em levar o grupo a atingir objetivos e metas

definidos pela organização.

4.6 ANÁLISE NOS ESTILOS DE LIDERANÇA NA EMPRESA

A liderança demonstrada por meio das respostas das entrevistas em comparação

com os estilos apresentados pelos autores demonstra que esta se baseia com a do

tipo  centralizada,  sendo  que  as  decisões  são  tomadas  pelos  dois  sócios  e

repassadas aos demais funcionários, porém, esses têm liberdade para opinar sobre

as mesmas.

De acordo com o tipo de liderança apurada na empresa, pode-se afirmar que, de

acordo com a classificação feita por Wendling (2007), trata-se de uma liderança cujo

multifoco, em que a informação é do estilo sistêmico, ou seja, o tipo considerado o

mais complexo, no qual estão presentes qualidades do integrativo e do hierárquico.

Planeja no curto prazo, com objetivos concretos e mensuráveis. Valoriza muito a

informação, estimulando inclusive as informais.

O estilo integrativo é definido por Wendling (2007), como aquele que se caracteriza

pela  utilização  de  muitas  informações,  com  grande  número  de  alternativas  de

interpretações  possíveis.  Valoriza  a  exploração  e  a  criatividade,  com  decisões

demoradas e abertas às modificações. Busca a compatibilidade de interesses de

pessoas e da organização. Admite feelings, fatos e opiniões como informação.

Já  o  estilo  hierárquico,  conforme  Wendling  (2007),  utiliza-se  do  planejamento  a

longo prazo, com análises complexas, muitas informações e detalhes e caracteriza-

se  por  ser  burocrático  e  inibidor  de  criatividade.  É  controlador,  centralizador  e

preocupado com os métodos utilizados e resultados esperados.



No que diz respeito aos estilos apresentados por Felix et al (2013), observa-se que

na empresa em estudo, destaca-se o estilo democrático em que o líder assiste e

estimula o debate entre todos os colaboradores. O grupo delineia as providências e

técnicas para  atingir  os  objetivos  e  todos participam nas decisões.  Com isso,  a

liderança  promove  o  bom  relacionamento  entre  o  grupo  e,  consequentemente,

produz melhor qualidade de trabalho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

O objetivo geral deste estudo foi conhecer o perfil e estilos de liderança presente na

organização. Para isso foram aplicadas entrevistas aos dois gestores da empresa e

aos três colaboradores, o que permitiu que o objetivo do estudo fosse alcançado.

Com relação ao problema de pesquisa, identificou-se que na empresa, objeto de

estudo, o tipo de liderança que poderá exercer impactos positivos nos resultados da

organização é a que é exercida atualmente, ou seja, o estilo centralizada, mas que

deverá obter alguns ajustes, segundo dados coletados na pesquisa de campo, o que

virá a ocasionar melhores resultados para a organização. Trata-se de um estilo de

liderança essencial para que qualquer empresa possa obter resultados positivos.

Para melhor responder ao objetivo geral,  foram traçados objetivos específicos os

quais  permitiram  melhor  compreensão  sobre  o  perfil  e  o  estilo  de  liderança

empregado na empresa estudada. Ou seja, os objetivos do estudo foram atingidos.

O  tipo  de  liderança  detectada  na  empresa,  objeto  de  estudo,  foi  a  do  estilo

centralizada, em que as decisões são tomadas pelos dois sócios e repassadas aos

demais funcionários, porém, os colaboradores têm liberdade para opinar sobre as

mesmas.

Um líder organizacional  faz com que toda sua equipe seja participativa e delega

responsabilidades, sendo estas não somente tarefas e ainda promove recompensas

à altura, sendo estas não somente financeiras, mas também psicológicas.



Um  bom  líder  integra  e  desenvolve  sua  equipe,  bem  como  visa  o  seu  próprio

desenvolvimento estando em perfeita sintonia com o ambiente e à nova era e deve

estar  sempre  preparado  às  mudanças  constantes,  levando  à  empresa  a

competitividade.

A  liderança  é  um  processo  que  requer  diversas  habilidades,  dentre  elas,  a

capacidade de exercer influência ao colaborador, de maneira que este trabalhe de

acordo com os objetivos da organização.

O tema não se esgota aqui e, com isso, sugere-se maior aprofundamento, uma vez

que  a  liderança  é  um  assunto  que  gera  impactos  significativos  nos  objetivos

organizacionais, bem como em seus resultados.
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APÊNDICE A

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA

1. O gestor da sua empresa lidera sua equipe de trabalho?

2. O gestor estimula a iniciativa de seus colaboradores?

3. O gestor aceita críticas e sugestões vindas dos colaboradores?

4. Você se sente orientada em relação as suas obrigações dentro da empresa?

5. Quando surge um problema, seu gestor auxilia na resolução do problema?

6.  Você prefere  que o  gestor  fique o  tempo todo te  supervisionando ou prefere

trabalhar com mais autonomia?

7. Suas metas na empresa são bem definidas e claramente explicadas?

8. Você gostaria que seu gestor participasse mais do seu dia a dia na empresa?

9. Como é o seu acesso aos gestores da empresa?

10.  Se você pudesse escolher,  o  que você mudaria  na forma de liderar  do seu

gestor?



APÊNDICE B

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES DA EMPRESA

1. Como você se descreve como líder de sua equipe?

2. Você é adepto a sugestões?

3. Você  se  deixa  influenciar  pelas  questões  pessoais  na  hora  de  tomar  uma

decisão?

4. Na sua visão quais são os atributos essenciais que caracterizam a liderança ou

definem um líder? 

5. Quais são os seus pontos fortes como líder?

6. Que tipo de líder você se considera?
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