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                                                             RESUMO 

 

Devido as mudanças no mercado, e o aumento da competitividade pela busca por resultados 

positivos, a liderança de dos colaboradores são vistas como componentes de grande valor para 

as organizações. O objeto geral desse estudo foi analisar a liderança organizacional na Industria 

Bakof Plásticos LTDA de Frederico Westphalen/RS. Utilizou-se como instrumento de coleta 

de dados através de documentos, artigos, organograma da empresa e informações dos gestores. 

Justificou-se pelo interesse em verificar a influência da liderança nos processos 

organizacionais, tentar entender o que motivam as pessoas a desempenhar suas funções dentro 

das empresas. Liderança é o processo de influenciar as pessoas, onde determinado indivíduo 

busca meios, ferramentas e estratégias pela qual seja capaz de inspirar uma pessoa ou um grupo 

a trabalharem por seus objetivos traçados, que são na verdade as metas a serem alcançadas 

dentro da organização. O estilo de liderança predominante é o Democrático concluído que é 

exercido influência a partir do comportamento e das atitudes dos líderes atuais com os liderados 

e os seus setores. 

 

Palavras-chave: Organização, Estilos de liderança, Teorias. 

 

 

 



                                          

ABSTRACT 

 

Due to changes in the market, and the increase in competitiveness in the search for positive 

results, the leadership of employees is seen as a component of great value for organizations. 

The general object of this study was to analyze the organizational leadership at Industria Bakof 

Plásticos LTDA of Frederico Westphalen / RS. It was used as an instrument for data collection 

through documents, articles, company chart and information from managers. It was justified by 

the interest in verifying the influence of leadership in organizational processes, trying to 

understand what motivates people to perform their functions within companies. Leadership is 

the process of influencing people, where a particular individual seeks means, tools and 

strategies by which he or she is able to inspire a person or a group to work towards their goals, 

which are actually the goals to be achieved within the organization. The predominant leadership 

style is the concluded Democratic one, which is influenced by the behavior and attitudes of the 

current leaders with the followers and their sectors. 

 

Keywords: Organization, Leadership styles, Theories 
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1 INTRODUÇÃO  

 

   A liderança organizacional tem se tornado um dos maiores diferenciais das empresas 

de sucesso e passa a ser cada vez mais um objetivo para gestores de pequenas, médias e grandes 

organizações. Isso porque, ter um líder com atitudes coerentes com a cultura e os objetivos 

empresariais da organização. Que haja com eficácia, e em prol do crescimento de sua equipe, 

tanto no âmbito pessoal como profissional. É um grande diferencial e serve como grande 

impulsionador para alavancar a organização.  

Todavia, a estrutura atual das organizações prepara-nos para enfrentar situações atípicas 

decorrentes dos relacionamentos verticais entre as hierarquias. O nível organizacional, com a 

revolução dos costumes estimula a padronização setorial. Evidentemente, a estrutura atual da 

organização exige a precisão, e a definição do sistema de participação geral dos estilos de 

liderança. Os que agreguem valores a organização, mas que ao mesmo tempo não impacte 

negativamente na equipe responsável diretamente pelos resultados desejados.  

Neste viés, o líder torna-se o principal agente para acompanhar com sua equipe os 

interesses de cada parte. Para tanto, cabe ao líder ter princípios éticos para reger os interesses 

de todos, transmitindo a equipe, confiança e credibilidade, de que o exercício de sua função 

está de acordo com o que a organização almeja e determina. O líder tem o poder decisivo nas 

tarefas, e figura-se como um influenciador da sua equipe. Contudo é bom ressaltar que é 

necessário líderes dinâmicos, dotados de inteligência emocional para saber conduzir com 

dinamismo as adversidades atuais. Diante do atual cenário, para uma organização sobreviver é 

necessário ter pessoas bem preparadas e motivadas. Com metas definidas, desempenhando cada 

vez melhor suas funções, alcançando assim os objetivos organizacionais. As organizações estão 

percebendo que cada vez mais se deve investir em capital humano e intelectual, para conseguir 

enfrentar as adversidades que possam despontar este ambiente globalizado.   

Neste contexto o líder é um dos principais responsáveis pelo sucesso ou insucesso da 

empresa, uma vez que cabe a ele transmitir a sua equipe os valores, a cultura, a missão e a visão 

da organização, através do seu exemplo e da forma com que direciona as atividades executadas. 

Além disso, é o líder é quem está que a frente de sua equipe para encontrar as soluções para os 

problemas quanto aos processos de trabalho diários e precisa ter consciência da sua importância 

para a empresa e para a equipe que lidera. Mais do que um cargo a ser ocupado dentro da 

empresa, a liderança vem como uma necessidade intrínseca a todas as organizações, que 

precisam de pessoas preparadas para liderar, gerenciar e motivar outras pessoas, com diferentes 



personalidades, percepções, faixa etária e experiências, o que se torna um desafio constante mas 

de suma importância para as organizações.  

Sendo feito uma análise dos estilos de liderança na Industria Bakof Plásticos LTDA 

apresentando como um líder deve motivar sua equipe para atingir seus objetivos e metas. Foi 

realizado uma análise da importância e influência de liderança nesta organização, e nesta 

pesquisa utilizou-se a metodologia de procedimentos técnicos os dados secundários, pesquisa 

documental, bibliográfica, tendo uma fundamentação teórica metodológica, através de análise 

de artigos, dissertações, teses, e também realizando conversas informais com os gestores dessa 

organização. Para tanto, buscou- se contribuir sobre a importância da liderança no ambiente 

corporativo, não apenas com foco no resultado propriamente dito, mas também na aplicação de 

outras ferramentas que indiretamente levam ao resultado, aprofundando o conceito de liderança. 

Atualmente a liderança é um dos aspectos de relevância e vantagem competitiva em uma 

estratégia organizacional, o desafiador cenário globalizado, pelo desenvolvimento da 

tecnologia e pela concorrência.  

A expansão contínua das atividades nas empresas promove a alavancagem da gestão 

inovadora da qual o líder deve fazer parte, a liderança não é apenas o cargo do líder, mas 

também requer esforços de cooperação por parte de outras pessoas. Diante deste contexto 

coloca-se o seguinte problema: mencionado todos os desafios enfrentados pelas empresas e 

também fazendo comparativos com perfil de cada liderança, como os lideres utilizam o seu 

poder dentro das organizações para atingir seus objetivos e motivam suas equipes? 

Para tanto, como objetivo geral proposto a essa pesquisa foi: Analisar a liderança 

organizacional na Industria Bakof Plásticos LTDA de Frederico Westphalen/RS. 

E, de forma especifica pretendeu-se: 

- Identificar os estilos de liderança na indústria Bakof em seus diferentes setores. 

- Analisar a importância e influência das lideranças nos setores da organização. 

- Avaliar os estilos de liderança que proporcionam os melhores resultados segundo a 

teoria e a visão dos atuais líderes da organização de estudo. 

A presente proposta se justifica pelo interesse em verificar a influência da liderança nos 

processos organizacionais. E, tentar entender o que motivam as pessoas a desempenhar suas 

funções dentro das empresas, o que tem se tornado um grande desafio para profissionais que 

trabalham com liderança. Para auxiliar nesse processo, uma das estratégias utilizadas pelos 

gestores é identificar qual o estilo de liderança mais assertivo para as suas equipes e de que 

forma o líder deve agir para impulsionar os resultados da empresa.  



Porém, nem sempre as atitudes do líder causam resultados positivos e é fundamental 

que se tenha cuidado para agir de forma rápida quando forem verificados problemas envolvendo 

liderança. Uma das formas mais evidentes de analisar como está sendo o desempenho do líder 

é através do clima organizacional, que apresenta indicadores capazes de mensurar questões 

como rotatividade, absenteísmo e motivação. Buscou-se analisar de que forma os líderes 

influenciam na motivação das equipes lideradas e no clima organizacional, além de discutir 

quais os principais estilos, e as características principais de cada um deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este capítulo tem como objetivo, descrever e aprofundar os conceitos e temáticas 

relacionadas ao objeto do trabalho que, discorre desde os aspectos básicos de liderança e 

elencando os estilos. 

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

A empresa objeto dessa pesquisa Bakof Plásticos LTDA está situada no município de 

Frederico Westphalen, é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Localiza-se 

a uma latitude 27º21'33" sul e a uma longitude 53º23'40" oeste, estando a uma altitude de 566 

metros. Sua população, de acordo com a estimativa para 2013, feita pelo IBGE, é de 30.251 

habitantes. Possui uma área de 264,53 km². É o centro regional da microrregião homônima. 

Os primeiros imigrantes chegaram em 1918, época em que aconteceu a abertura das 

primeiras picadas, anteriores a estrada definitiva, que levou 10 anos para ser construída, entre 

Boca da Picada (atual município de Seberi) e Águas do Mel (atual Iraí). Os primeiros 

carreteiros, sob o comando de um comerciante estabelecido na Boca da Picada, faziam o 

transporte de produtos manufaturados e da produção agrícola. Numa dessas viagens, um barril 

de aguardente caiu da carroça, danificando a tampa e, para não jogar fora a vasilha, eles tiveram 

a ideia de colocá-lo de boca para baixo sobre uma fonte, abaixo de uma sombra, introduzindo 

uma taquara no orifício lateral.  

A localização do barril à beira da estrada, com água limpa e muita sombra, colaborou 

para o surgimento da expressão “vou descansar, comer e dormir no barril”. Assim o lugarejo 

foi crescendo na selva do Vale do Alto Uruguai, e passou a chamar-se simplesmente “Barril”, 

nome que permaneceu por anos. Mais tarde, pelo Decreto 30, do Prefeito de Palmeira das 

Missões, por decisão de uma assembleia de moradores, foi fixado o nome de Vila Frederico 

Westphalen, homenageando o engenheiro que colonizou a região sob o comando do Governo 

do Estado. Frederico Westphalen está sepultado no Cemitério da Santa Casa de Misericórdia 

em Porto Alegre.  

 

 

 

 

 



              Mapa 1 de Frederico Westphalen em relação ao Estado do Rio Grande do Sul. 

 

               Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE (2020). 

 

A empresa objeto dessa pesquisa Bakof Plásticos LTDA teve o início das suas atividades 

em meados de 1987, situada no município de Frederico Westphalen, interior do Estado do Rio 

Grande do Sul. As atividades da Bakof Indústria e Comércio de Fiberglass Ltda iniciaram no 

referido ano com a produção de móveis em fibra de vidro e antenas parabólicas, sendo pioneira 

no Brasil a fazê-las em fibra de vidro.  

Hoje a empresa busca desenvolver soluções inovadoras para o armazenamento e 

proteção à vida. Ainda, se trata de uma organização pioneira dentro do segmento da Fibra de 

Vidro e Polietileno. Todavia, em seu início a empresa Bakof produzia apenas móveis em fibra 

e antenas parabólicas (Bakof Tec e Bakof Sat). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagem 1 Primeira Fábrica Bakof em Frederico Westphalen. 

 

Fonte: Bakof Plásticos LTDA (2020). 

 

Já no ano de 1988 foram abertas as portas da segunda unidade de fábrica no município 

de Frederico Westphalen/RS. 

 

Imagem 2: Segunda Fábrica Bakof em Frederico Westphalen. 

 

Fonte: Bakof Plásticos LTDA (2020). 

 

Por seu trabalho sério e dinamismo, em 1992 já com 67 funcionários e uma grande 

parceria com inúmeras redes de lojas, obtinha um importante fatia do mercado nacional e 

lançava seus produtos além das fronteiras do Brasil.  Neste período foi lançada caixas d’água 

em fibra de vidro de 100 e 25.000 litros.  

Através de uma profunda pesquisa de mercado e parcerias com instituições de pesquisa 

e fornecedores, em 1998 foram lançados de forma inédita os Sistemas Compactos de 

Tratamento de Esgoto, disponibilizados então em 36 diferentes configurações para até 200 

pessoas e eficiências de até 95% de remoção de matéria orgânica. 



Há mais de 33 anos no mercado, preocupados com as soluções ambientais na 

sobrevivência humana, convictos de que onde houver água, haverá vida, hoje a Bakof destaca-

se na fabricação de Linha de Reservatórios, Cisternas, Estações de Tratamento de Água e 

Esgoto, Caixas de Gordura, Telhas, Coleta Seletiva, além de outros produtos customizados e 

para solução na construção civil. 

 Com atuação nacional, a Bakof foi ampliando suas fronteiras e conquistando maior 

espaço no mercado, solidificando a marca nos segmentos em que atua. Hoje, possui modernas 

unidades fabris nos municípios de Frederico Westphalen (RS), Joinville (SC), Campo Grande 

(MS), Montes Claros (MG), Tauá (CE), Campo Formoso (BA), todas seguindo rigorosamente 

o controle de qualidade dentro das normas da ABNT.  

A empresa expandiu suas atividades para outros estados brasileiros com objetivo de 

ampliar a estrutura para poder atender mais clientes, criar novos produtos para atingir um novo 

público, abrir novas unidades, utilizar novas tecnologias, aumentar a produtividade, entre outras 

e potencial de ganho gerando competitividade, crescimento e sustentabilidade da empresa.  

Em 2000 foram introduzidas às caixas em polietileno de 310, 500 e 1000 litros, ao passo 

que em 2001 foi a vez das telhas em fibra de vidro. No ano de 2003, por sua vez. Vieram os 

Silos em fibra de vidro, Cochos de polietileno e Caixa d´Água Auto-Limpante, produto esta 

referência em tecnologia, exclusivo e patenteado pela Bakof. 

Através a atuação de uma equipe de mais de 51 escritórios de representação comercial 

e uma centena de profissionais, a Bakof atua diretamente nos estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, 

Distrito Federal, Tocantins e Pará, Rondônia e Acre, contando ainda com mais de 120 

profissionais de logística e transporte.  

Por meio dos seus mais de duzentos e quarenta colaboradores diretos, promotores de 

vendas, além de uma equipe técnica, com sete unidades nos estados do RS, SC, MS, CE e MG 

AC, BA vem mantendo a consolidação de sua marca de modo notável. 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Mapa 2 Atual das unidades Fabris Bakof Plásticos LTDA  

 

Fonte: Bakof Plásticos LTDA (2020). 

    

Visando a construção e solidificação de uma marca construída verdadeiramente de 

Fibra, a Bakof Tec busca estar conectada a pessoas éticas e profissionais que queiram crescer 

e, ao mesmo tempo, desenvolver suas comunidades. 

A missão, o ponto de partida, que Maximiano (2011, p. 64), diferencia negócio de 

missão e afirma que “negócio é o que a empresa oferece em troca do dinheiro dos 

consumidores.” 

As organizações necessitam ter uma razão de ser para que seus propósitos sejam 

atingidos e entendidos perante o ramo de atividade, diante disso Oliveira (2009), define a 

Missão da empresa como uma forma de traduzir determinados sistema de valores e crença em 

termos de negócios e áreas básicas de atuação, considerando as tradições e filosofias 

administrativas da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagem 3 - MISSÃO: Desenvolver soluções inovadoras para o armazenamento e proteção à vida. 

 

Fonte: Bakof Plásticos LTDA (2020). 

 

Para tanto deve-se ressaltar que a Missão procura determinar qual o negócio da empresa, 

por que ela existe, ou ainda, em que tipos de atividades a empresa deverá concentra-se no futuro. 

E, neste viés há a visão da organização, a qual de acordo com Oliveira (2007) explicita que a 

visão deve ser considerada como os limites que os responsáveis pela empresa conseguem 

enxergar dentro de um período de tempo mais longo e uma abordagem mais ampla. Representa 

o que a empresa quer ser em um futuro próximo ou distante. A qual segue na Imagem 05. 

 

Imagem 4- VISÃO: Atuar com soluções ambientais na sobrevivência humana, convictos de que onde 

houver água, haverá vida. 

 

Fonte: Bakof Plásticos LTDA (2020). 

 

A visão deve ser considerada como os limites que os responsáveis pela empresa 

conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo e aonde o alcance se traduz na 

ampliação de sua atuação ao redor do mundo para concretizar essa duplicação de valor. 



Bethlem (2009), afirma que nos processos de formulação, planejamento e implantação 

de estratégias, é preciso considerar a influência dos valores dos indivíduos que compõem a 

organização e da própria organização sobre a escolha da estratégia a ser seguida pela empresa. 

E ainda na concepção do autor, que define cultura como a totalidade complexa que inclui 

conhecimentos, crenças arte, moral, lei, costumes e qualquer outra capacidade ou hábito 

adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. 

 

Imagem 5 -VALORES:  Integridade; Comprometimento; Atitude de dono; Foco no cliente e no resultado; 

Austeridade e Simplicidade; Relacionamento; Jeito Bakof de ser. 

 

Fonte: Bakof Plásticos LTDA (2020). 

 

A Empresa, que inicialmente atuava nos mercados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná, gradativamente foi ampliando suas fronteiras e conquistando seu espaço, 

solidificando a marca nos segmentos de Caixas d’água, Reservatórios, Cisternas, Sistemas de 

Tratamento de Afluentes e Efluentes, Tanques, Caixas de Gorduras, Telhas, Lixeiras, Antenas 

Parabólicas, Piscinas, Pedalinhos, além do desenvolvimento de Projetos Especiais. 

Imagem 6 - Bakof a mais completa. 

 

Fonte: Bakof Plásticos LTDA (2020). 

 



Nos últimos 12 anos, as habilidades produtivas da Bakof e capacidade de produzir e 

desenvolver de modo inovador e versátil qualquer produto que envolva fibra de vidro, 

polietileno ou metal, além da estrutura técnica e de engenharia tem feito que a empresa se 

destaque na produção de produtos especiais e sob encomenda. Essa permeia desde Estações de 

Tratamento de Esgoto para bairros inteiros, ou de Efluentes Industriais, a Decantadores, 

Dosadores de Cloro e mesmo Estações de Tratamento de Água para comunidades ou cidades. 

Sendo uma empresa que já é líder de mercado e referência em seu segmento, participa 

das principais exposições-feira do Brasil como por exemplo Feicon, Construsul, Expodireto, 

Intercon e Expocon. 

Já há 11 anos consecutivos a empresa é eleita destaque no segmento caixa d´água, 

através do voto direto dos clientes por intermédio da Revista Revenda, conquistando o primeiro 

lugar no sul do Brasil e segundo lugar a nível nacional. Também temos alcançado premiações 

em outros segmentos, como de melhor produto, telhas em fibra de vidro e inovação. 

Sempre em busca de atualização e fazendo jus ao espírito empreendedor de toda a equipe 

Bakof, está permanentemente desenvolvendo intercâmbio tecnológico com outros países como 

Estados Unidos, México, Austrália, Itália e Argentina.  

Além disso, mantem-se estreitas e longas relações com os principais fornecedores 

nacionais e mundiais de matéria prima e equipamentos, os quais constantemente desenvolvem 

novos produtos em conjunto com a Bakof. Com uma Marca construída verdadeiramente de 

Fibra, a Bakof procura estar conectada a pessoas éticas e profissionais que queiram crescer e ao 

mesmo tempo desenvolver suas comunidades, além de buscar junto a clientes e fornecedores 

não apenas relações de longa duração, mas acima de tudo relação de amizade. 

A empresa Bakof Plásticos sempre vem procurando inovar no mercado de atuação desde 

o seu desenvolvimento e implementação de novas soluções e oportunidades e ações em um 

negócio ou empresa, criação de um novo produto ou até mesmo o desenvolvimento de 

processos mais eficientes. Também na sociedade que estamos inseridos apresenta-se várias 

situações atípicas e isso faz com que a empresa busque promover mudanças para melhorias para 

atingir suas metas. 

Diante da busca intensa por oportunidades de mercado a empresa busca profissionais 

com a visão estratégica, de forma a enxergar pontos fortes do negócio, pontos que precisam ser 

melhorados e oportunidades de crescimento e inovação. Tais habilidades podem ser bastante 

benéficas e, sobretudo em tomadas de decisões ligadas a posicionamento da marca e estratégia 

de vendas, isso faz com que os colaboradores tenham seus líderes como uma inspiração e 



motivação no trabalho e comprometimento e foco com o trabalho tornado- se eficiente e 

alcançado os objetivos propostos. 

Pode-se dizer que essa pesquisa, buscou por respostas aos seus objetivos, e ao observar 

aspectos relativos à liderança e seus coordenadores de setor, e os estilos dessa relação para o 

alcance de objetivos organizacionais. Também, teve o intuito de fomentar conhecimentos para 

a empresa a respeito da liderança e seus estilos, e como esta variável pode contribuir no 

desenvolvimento da competitividade organizacional, e, por conseguinte, lucratividade. Notou-

se a relevância diante dos pontos que serão abordados, pois poderão trazer as características 

que definem um líder, ajudar nas estratégias motivacionais para seus colaboradores, e analisar 

quais as estratégias usadas para manter-se no mercado inovador e altamente competitivo. 

 

2.3 LIDERANÇA: DEFINIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As organizações estão a cada dia mais inseridas em um ambiente competitivo e mutável, 

devido ao avanço da tecnologia e da concorrência. Este cenário faz com que as empresas se 

concentrem em potencializar seus resultados e se estabelecer entre as melhores em seus setores, 

buscando o equilíbrio entre competitividade e bem estar de seus colaboradores, e este é uma 

tarefa desafiadora.   

Dessa forma liderança é o processo de influenciar as pessoas, onde determinado 

indivíduo busca meios, ferramentas e estratégias pela qual seja capaz de inspirar uma pessoa 

ou um grupo a trabalharem por seus objetivos traçados, que são na verdade as metas a serem 

alcançadas dentro da organização. 

Segundo Ribeiro (2010), lidar com pessoas em organizações é uma responsabilidade 

que envolve uma complexidade maior do que alguns anos atrás. É importante ressaltar que a 

área de Recursos Humanos tem como objetivo principal administrar as relações da organização 

juntamente com as pessoas que a constituem, consideradas, hoje em dia, parceiras do negócio 

e não mais simples recursos empresariais. Este passou a ser o mais importante desafio interno 

das empresas, em plena era da informação. 

Liderança está diretamente ligada às pessoas, para que o trabalho seja bem 

desempenhado e desenvolvido, é necessário que haja uma relação de confiança muito grande 

entre as pessoas envolvidas. Sendo que essa confiança é adquirida à medida que o líder mostra 

aos funcionários estar atualizado e qualificado a desenvolver o trabalho, tendo totalmente o 

controle dos objetivos a serem alcançados. Para que isso aconteça, ele deve se entregar ao 



próprio desenvolvimento pessoal, de forma que, ao serem exigidas suas habilidades, ele esteja 

sempre preparado a demonstrar sua competência à frente do projeto 

Liderança é a realização de metas por meio da direção e de seus colaboradores. A pessoa 

que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades especifica é um líder. 

Um grande líder tem essa capacidade, dia após dia, anos após anos, em uma grande variedade 

de situações” (MAXIMIANO, 2011, p. 277).  

Com isso, o grande desafio do líder está em tentar entender o que impulsiona as pessoas 

a praticar a ação, em buscar conhecer melhor cada membro de sua equipe e como impulsioná-

los, entrando em diversos conflitos, como fazer com que pessoas diferentes umas das outras 

criem motivação para atingir um objetivo em comum, sendo que a motivação é algo específico 

a cada indivíduo, em cada momento de sua vida, e de extrema importância de compreensão, 

este se torna um dos maiores desafios de um líder que busca desenvolver uma liderança eficaz 

“Liderança é a influência interpessoal exercida em uma situação e dirigida por   meio 

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

específicos [...] e nada tem a ver com os traços pessoais de personalidade do líder. A 

influência envolve conceitos como poder e autoridade, abrangendo maneiras pelas 

quais se provocam mudanças no comportamento de pessoas ou de grupos sociais.” 

(CHIAVENATO, 2011, p.117) 

As qualidades de liderança são notadamente reconhecidas como um dos principais 

elementos na administração. Um bom administrador deve ser por definição, um bom líder. O 

líder deve servir de exemplo aos seus funcionários, de forma a qualificar as características 

esperadas ou requeridas em seu grupo de trabalho. 

Maximiano (2010) aborda a liderança como sendo a realização de objetivos por meio 

da gestão de colaboradores. A pessoa que coordena com sucesso seus colaboradores para 

alcançar finalidades específicas é líder. 

A busca pela liderança reflete na maneira como o líder vai desenvolver suas habilidades, 

e dispor de um bom relacionamento junto a seus colaboradores, na busca de ser reconhecido e 

respeitado por suas atitudes, esse reconhecimento é importante e serve como base para o 

desenvolvimento da organização e, o efetivo cumprimento das tarefas.  

Bergamini (1994), descreve que a liderança está relacionada a um fenômeno grupal, que 

envolvam duas ou mais pessoas, o que evidencia um processo de influência que é exercido de 

forma intencional por parte dos líderes sobre seus liderados.  

[...] por uma forte busca de responsabilidade e perfeição na tarefa, vigor e persistência 

na perseguição dos objetivos, arrojo e originalidade na resolução de problemas, 

impulso para o exercício da iniciativa nas situações sociais, autoconfiança e senso de 

identidade pessoal, desejo de aceitar as consequências da decisão e ação, prontidão 

para absorver o stress interpessoal, boa vontade em tolerar frustrações e atrasos, 

habilidade para influenciar o comportamento de outras pessoas e capacidade de 



estruturar os sistemas de interação social no sentido dos objetivos em jogo. 

(Bergamini (1994, p. 31) 

 

Além destas características, pode-se afirmar que o líder precisa atuar como um gestor, 

sendo capaz de administrar os recursos disponíveis, principalmente no que tange aos recursos 

humanos, materiais, financeiros e o tempo disponível para execução das tarefas. Assim, um 

líder precisa também possuir características de administrador e ser capaz de planejar, organizar, 

dirigir e controlar, de forma a atingir os objetivos organizacionais com o mínimo de falhas, 

maximizando os resultados positivos.  

A falha na liderança das organizações é um problema relevante que afeta a motivação 

dos colaboradores. O líder tem a capacidade pelo poder de favorecer ou enfraquecer os laços 

emocionais que dão coerência a equipe. Ele deve ajustar os diversos pontos de vista, evitando 

conflitos e assim fazer o papel do líder que é direcionar a organização para as metas existentes 

(DUARTE, 2013).  

Cabe ao líder desenvolver um clima organizacional favorável, permitir que os 

colaboradores possam dialogar com os líderes, sabendo do apoio do líder no buscar soluções, e 

fazer correções se necessário. O bom relacionamento entre o líder e liderado é fundamental, 

pois o líder que é o responsável por criar relações boas, influenciar pessoas para desempenhar 

atividades da melhor maneira possível (DUARTE, 2013). 

O líder que busca sucesso em seu trabalho precisa criar suas estratégias de trabalho e de 

conduta para com seus colaboradores, desta forma ao se analisar as diferentes formas de 

liderança, e as atitudes distintas que cada líder e em cada seguimento diferente é possível ser 

identificado diversos tipos de liderança. 

“A liderança é uma forma de influência. A influência é uma transação interpessoal em 

que uma pessoa age para modificar ou provocar o comportamento de outra pessoa, de maneira 

intencional” (CHIAVENATO, 1999).  

De acordo com o autor, a liderança é um fenômeno tipicamente social que ocorre 

exclusivamente em grupos sociais. Podemos defini-la como uma influência interpessoal 

exercida numa dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana para a 

consecução de um ou mais objetivos específicos. Liderança, é de certa forma, um tipo de poder 

pessoal, uma pessoa influencia outras pessoas em função dos relacionamentos existentes. Cada 

gestor desenvolverá seu estilo de liderança conforme suas próprias características e a cultura 

das pessoas e da organização. O estilo de liderança tem por finalidade expor a personalidade e 

as características. 



Segundo Neto (2010) a liderança não pode mais ser exercida a partir de uma posição na 

hierarquia de comando e controle. O novo líder precisa saber lidar com as pessoas, uma vez que 

é por meio delas que são realizadas as ações e são elas que fazem as coisas acontecerem dentro 

e fora da empresa. O líder deve ser antes de tudo um gestor de pessoas. 

O líder, tem sido visto como alguém que possui características, tanto inatas como 

adquiridas. Sendo aqueles que se adaptam às necessidades e circunstâncias e ao contexto em 

que a organização se insere, que gere conflitos e exerce influência em ambientes, sendo o 

identificador e comunicador de valores coletivos. 

Araújo e Garcia (2009) apontam que líderes são aqueles que, em grupo ou equipe, 

ocupam posição de poder que têm condições de influenciar, de forma definitiva, todas as 

decisões de personalidade estratégica. 

O líder sempre influencia seus liderados com sua forma de agir, tomar decisões e com 

o modo de usar suas habilidades e estratégias para melhorar a qualidade e desenvolvimento. Os 

colaboradores passam a seguir suas atitudes exercendo o papel positivo na organização, e isso 

irá influenciar as pessoas a agirem de forma igual, sentindo-se motivadas a isso. 

Hunter (2004, p. 25) segue a diretriz que a liderança é uma competência e a habilidade 

de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos 

identificados como sendo para o bem comum. Conforme as definições entendemos que 

independente do conceito atribuído, o resultado que se espera do líder, vem de acordo com o 

impacto exercido sobre os liderados, porém este impacto pode ter resultados diferentes 

conforme o estilo de liderança adotado com o grupo subordinado. 

É importante que o líder tenha alguns comportamentos, habilidades e atitudes, como 

proatividade, organização, comunicação, relacionamento interpessoal, empatia, persuasão, 

administração de conflitos, dinamismo, gestão de pessoas, resiliência, foco em resultados, 

ouvinte, trabalho em equipe, iniciativa, criativo, entre outros. De acordo com essas 

características ser líder é, acima de tudo, administrar conflitos e transformá-los em 

oportunidades fornecendo suporte para que todos os objetivos sejam alcançados com 

responsabilidade dentro da sua organização. 

 

2.4 CLIMA ORGANIZACIONAL  
 

Uma das variáveis que mais interfere nas ações que acontecem dentro das empresas é o 

clima existente no ambiente de trabalho. Este pode gerar tanto resultados positivos quanto 

negativos no resultado final das tarefas executadas. Ao pensar na administração de recursos 



humanos de uma empresa, é fundamental analisar como é o seu clima organizacional. Vale 

lembrar que cada empresa possui um clima único, pois envolve pessoas diferentes, com 

características, personalidades e percepções distintas.  

 De acordo com a visão de Ferreira (2017, p.47) “[...]o clima organizacional   a percepção 

dos funcionários em relação a diversos fatores presentes nas organizações e se estes os 

satisfazem ou não”. Tais fatores podem ser internos ou externos a empresa, sendo que os 

internos são os que mais afetam o clima.  

 A satisfação dos colaboradores em relação ao clima garante melhor desempenho na 

execução das tarefas correspondentes a cada cargo e maior eficiência e eficácia ao setor como 

um todo. Com isto, para compreender como está sendo o comportamento e desempenho de uma 

pessoa ou equipe, faz-se necessário analisar quais os fatores relacionados ao clima 

organizacional estão sendo mais ou menos relevantes.  

Clima organizacional, segundo Chiavenato (2012), integra o meio interno de uma 

organização e o ambiente característico que existe em cada organização. O clima organizacional 

é o espaço humano dentro do qual as pessoas de uma organização executam seu trabalho. O 

clima pode pertencer ao ambiente dentro de um departamento, de uma fábrica ou de uma 

empresa como um todo. O clima não pode ser tocado ou visto, mas pode ser percebido 

psicologicamente. O comportamento organizacional permite que se visualize a organização 

como uma totalidade que interage com o seu ambiente e dentro da qual interagem os seus 

componentes, entre si e com as partes relevantes do ambiente, daqui resultando que o nível 

organizacional pode ser visto como categoria ambiental do comportamento individual. 

Dentro deste contexto, pode-se afirmar que as pessoas precisam estar integradas com a 

cultura da empresa, de forma a terem hábitos e atitudes que se enquadrem nos costumes e 

políticas utilizadas. Com isso, torna-se mais fácil atingir um clima satisfatório, uma vez que é 

importante que o colaborador seja capaz de se adequar aquilo que a empresa pratica. Ao mesmo 

tempo, a organização precisa ser capaz de reconhecer a necessidade de motivar e promover um 

ambiente de trabalho agradável aos colaboradores. 

A motivação tem sido um dos maiores desafios dos gestores nas empresas, pois, é 

notório que a mesma pode ser influenciada por fatores internos ou ainda por fatores externos 

inerentes à organização (MOURA et al., 2014).  

A grande maioria das pessoas trabalha ou exercem uma atividade profissional, em busca 

de suas realizações, que compreende tanto o âmbito profissional como pessoal. Inseridas dentro 

das empresas e/ou organizações, é de extrema importância que estas pessoas estejam motivadas. 

Pode-se dizer que a motivação é um fator essencial para um bom clima organizacional.  



Na visão de Chiavenato (2005, p.215), sobre a motivação nas organizações: 

[...] na realidade, a motivação está contida dentro das próprias pessoas e pode ser 

amplamente influenciada por fontes externas ao indivíduo ou pelo seu próprio 

trabalho na empresa. A motivação intrínseca e extrínseca devem se complementar por 

meio do trabalho gerencial. Ambas não podem ser deixadas ao acaso, simplesmente à 

mercê dos acontecimentos. Elas podem e devem ser perfeitamente compreendidas 

pelo gerente e utilizadas como ponto de apoio para potencializar e alavancar a 

satisfação das pessoas. O gerente deve conhecer o potencial interno de motivação de 

cada pessoa e deve saber extrair do ambiente de trabalho as condições externas para 

elevar a satisfação profissional. (Chiavenato 2005, p.215) 

 

A motivação se apresenta como fator positivo, e contribui para um bom clima 

organizacional. Cabe às lideranças vislumbrar e saber trabalhar com este aspecto, que influencia 

tanto no comportamento das pessoas como também no andamento e desenvolvimento das 

equipes bem como de suas atividades.  Nesse cenário se faz de extrema importância um líder 

que saiba trabalhar com a equipe, e que possua conhecimento para tal. Bem como tenha 

habilidade para liderar, envolver sua equipe, afim de alcançar as metas e objetivos propostas 

pela empresa. Como também ter atitude nos momentos necessários, servir como inspiração e 

como exemplo para toda equipe.  

O clima organizacional visto pela ótica de um líder é de extrema relevância uma vez 

que, como são vários são os fatores que influenciam na qualidade de uma gestão, garantir a 

harmonia dentro do ambiente de trabalho é também assegurar que essa gestão está sendo bem 

feita, além de contribuir para o desenvolvimento organizacional como um todo.  

O conceito de clima organizacional envolve um quadro mais amplo e flexível da 

influência ambiental sobre a motivação é a qualidade do ambiente organizacional perceptível 

pelos membros da organização e que influencia o comportamento das pessoas refere-se 

especificamente às propriedades motivacionais do ambiente organizacional, ou seja, aos 

aspetos da organização que levam à provocação de diferentes espécies de motivação entre os 

participantes. Na verdade, o clima organizacional influencia o estado motivacional das pessoas 

e é por elas influenciado (CHIAVENATO 2009, p.98). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagem 7: Visualização de Clima Organizacional  

 

Fonte: Chiavenato, (2009.p.98). 

 

O comportamento organizacional segue os princípios do comportamento humano, 

dependendo de fatores internos (caraterísticas de personalidade) e de fatores externos. O 

ambiente comportamental é aquele que a pessoa percebe e interpreta no que respeita ao seu 

ambiente externo; ou seja, trata-se do ambiente relacionado com as suas necessidades atuais 

(CHIAVENATO, 2009). 

 

Imagem 8: Fatores de Influencias de comportamento Organizacional. 

 

Fonte: Chiavenato, (2009.p.72). 

 

Os fatores internos são de grande importância, como as pressões dos gestores, as 

influências dos colegas no espaço de trabalho, também entre os fatores externos influenciadores 

do comportamento das pessoas, questões como as mudanças organizacionais, as condições 

ambientais, entre outros. Em suma, tudo são fatores suscetíveis de influenciar o comportamento 

do indivíduo na organização. 



Para Araújo e Garcia (2009), o gestor de pessoas tem de ser ágil e habilidoso para 

analisar e identificar problemas existentes no relacionamento interpessoal dentro da empresa, 

tendo em vista que seja resolvido, objetivando sempre um clima agradável, para que os 

colaboradores possam exercer suas atividades com êxito. 

O clima organizacional é relacionado com aspectos internos da organização, sendo eles, 

a motivação, satisfação, relação interpessoais, interesse pela atividade exercida, dentre outros. 

Importante ressaltar que o clima é percebido pelos colaboradores, pois estes estão inseridos na 

organização exercendo suas atividades. Ressalta-se que o clima pode ser favorável, quando gera 

satisfação e atende às necessidades de cada colaborador e desfavorável, quando frustra estas 

necessidades. 

Dessa forma, quando se trata de motivação, logo vem à mente a Teoria da Motivação 

de Maslow pulicada em 1954 Segundo Maximiano (2000, p.310) “Abraham Maslow (1908-

1970) é o autor da mais conhecida teoria que se baseia na ideia das necessidades humanas”. Diz 

ainda que “Maslow desenvolveu a ideia de que as necessidades humanas se dispõem numa 

hierarquia mais complexa que a simples divisão em dois grandes grupos”. 

O mais citado trabalho de Maslow sobre motivação foi publicado em 1943, com o título 

“Uma teoria da motivação humana”. Nesse trabalho, Maslow apresenta proposições 

fundamentais para a teoria da motivação, o que é ampliado na publicação de 1954. Essas 

proposições parecem ser um diálogo com a Psicanálise e a Psicologia Comportamental de sua 

época e têm papel de postulados em sua construção teórica.  

Para Maslow (1943; 1954, p.63), o indivíduo é um todo integrado e organizado. Por 

consequência, não se pode falar da motivação de um órgão (a boca, o estômago ou a genitália), 

mas apenas da motivação da pessoa como um todo. A contribuição de Maslow foi ignorar a 

dicotomia e ordenar as necessidades numa hierarquia de prepotência, colocando as 

necessidades biológicas como aquelas que tinham de ser satisfeitas primeiro, antes de quaisquer 

outras necessidades mais elevadas poderem receber qualquer atenção. 

A teoria das necessidades de Maslow, embora seja atualmente questionada em termos 

de sua validade, principalmente por estar apoiada em evidências muito restritas de pesquisas 

empíricas (BERGAMINI, 1997). 

A motivação é percebida e definida de modos distintos pelas pessoas, porém, pode ser 

retratada de maneira geral como um conjunto de forças psicológicas que determinam a direção 

do comportamento de uma pessoa (GARETH, 2012). 

A abordagem quanto ao conteúdo engloba teorias que buscam retratar um conjunto de 

necessidades humanas atuantes no processo motivacional (CHIAVENATO, 2004). 



Quadro 1 - Descrição de teorias da motivação, conforme a abordagem quanto ao Conteúdo. 

      TEORIA DE MOTIVAÇÃO                        DESCRIÇÃO 

 

 

Teoria da hierarquia de necessidades de 

Maslow 

Relaciona o comportamento das pessoas a um conjunto de 

necessidades, dispostas em uma pirâmide hierárquica. Essas 

necessidades são as necessidades fisiológicas, necessidades de 

segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e 

necessidades de autorrealização (SILVA et al., 2006; 

MATSUOKA; SILVA, 2013). 

 

 

Teoria X e Y de McGregor 

Caracteriza o comportamento humano sob duas abordagens 

distintas, a teoria X que retrata o homem como indolente e 

preguiçoso por natureza, e a teoria Y que defende o pressuposto de 

que o homem não detesta seu trabalho e busca desempenhá-lo da 

melhor maneira possível (VIEIRA et al., 2011). 

 

 

 

Teoria ERC de Alderfer 

Descreve a relação existente entre a motivação humana e um 

conjunto de necessidades: as necessidades de existência, como 

alimentação; as necessidades de relacionamento, como a aceitação 

social, e; por fim, as necessidades de crescimento, como a 

realização profissional (SILVA et al., 2006). 

 

 

Teoria das necessidades adquiridas de 

McClelland 

Defende o pressuposto que as pessoas são motivadas por meio de 

três grupos de necessidades, as necessidades de realização que se 

manifestam quando uma pessoa busca alcançar o sucesso (SILVA 

et al., 2006), as necessidades de poder que remetem uma pessoa a 

busca por controlar e influenciar outra(s) pessoa(s) (BONETTI, 

2010), e as necessidades de afiliação que despertam na pessoa o 

interesse em se relacionar no trabalho (FRAGA, 2011). 

Fonte: Adaptado de Silva, Uller & Rezende (2015). 

Já a abordagem quanto ao processo engloba teorias que se propõem em compreender o 

modo como as pessoas pensam e se comportam (CHIAVENATO, 2004), conforme descritas 

no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Descrição de teorias da motivação, conforme a abordagem quanto ao Processo. 

TEORIA DE MOTIVAÇÃO DESCRIÇÃO 

 

Teoria de desempenho e 

satisfação de Porter e Lawler 

Descreve a motivação como resultado da interação de quatro variáveis, o 

Esforço que uma pessoa apresenta para o desenvolvimento de atividades, 

orientado por uma Recompensa, que por sua vez gera um dado Desempenho, 

podendo refletir na Satisfação no trabalho, caso o desempenho seja favorável 

(ROCHA, 2005; OLIVEIRA, 2008) 

 

Teoria do estabelecimento de 

objetivos de Locke e Latham 

Retrata a motivação como resultado da prática do estabelecimento de metas 

adequadas no ambiente de trabalho (CAVALCANTI, 2005 apud. FERREIRA 

et al., 2006). Isto é, as pessoas são motivadas quando são expostas ao 

estabelecimento de metas. 

 

Teoria da valência e 

expectativa de Vroom 

Pressupõe que a motivação está relacionada à força de desejo de uma pessoa 

para alcance de bons resultados, bem como ao desempenho obtido, à 

recompensa oferecida e à expectativa de resultado esperado (PEREIRA, 

2011). 

 

Teoria do reforço de Skinner 

Descreve que a motivação é influenciada por experiências positivas e 

negativas que uma pessoa adquire no trabalho (PEREIRA, 2011). Essas 

experiências podem surgir de um sistema de recompensas ou punições 

(SILVA et al., 2006). 

Fonte: Adaptado de Silva, Uller & Rezende (2015). 

 



Entre as teorias apresentadas, merece melhor detalhamento a teoria da Hierarquia de 

Necessidades de Maslow, pois, conforme Bonome (2009), essa teoria pode auxiliar os gestores 

na elaboração de métodos adequados que motivem as pessoas no trabalho.  

“A Hierarquia de Maslow – conhecida como Hierarquia das Necessidades – afirma a 

existência de cinco necessidades, que ocorrem em etapa crescente, que são: fisiológicas, 

segurança, sociais, de autoestima e autorrealização” (NASCIMENTO, 2008, p.51), como 

apresentado abaixo: 

            FIGURA 1: Pirâmide de Maslow. 

 

 

Fonte: Nascimento (2008, p.51). 

 

A figura Pirâmide de Maslow apresenta as necessidades sugeridas pelo autor, que de 

acordo com ele, cada indivíduo possui, em relação à sua satisfação como um todo. Sendo assim, 

a pirâmide traz os desejos mais frequentes entre as pessoas, que por sua vez, buscam suprir por 

meio do trabalho, vida pessoal e outros. 

Diante da afirmação de Maslow, pode-se dizer que as pessoas tentam ao máximo buscar 

uma maneira para a sobrevivência no ambiente de trabalho, deixando clara a existência da mera 

insatisfação no que diz respeito às suas necessidades. Ao mesmo tempo mostra que está apto 

para as necessidades de adaptar-se ao ambiente, buscando proteção, abrigo e repouso quando 

se fizer necessário. 

Nascimento (2008, p.52) vem explicando o significado de cada hierarquia da pirâmide:  

Necessidades fisiológicas – incluem fome, sede, abrigo, sexo e outras   necessidades 

de sobrevivência.  

Necessidades de segurança – inclui segurança, estabilidade, proteção contra danos 

físicos e emocionais. 

Necessidades sociais – inclui a necessidade de interação social, afeição, 

companheirismo e amizade. Necessidades de autoestima – inclui fatores internos de 

estima, tais como autorrespeito, amor-próprio, autonomia e realização e fatores 

externos de estima, como status, reconhecimento e consideração.  



Necessidades de autorrealização – inclui crescimento, autossatisfação e realização 

do potencial pessoal.  

As necessidades descritas por Maslow são definidas por Silva et al. (2006) como: 

i) Necessidades fisiológicas: apresentam relação com as necessidades básicas, 

sendo essenciais para a sobrevivência dos seres humanos, como fome, sede e sono;  

ii) Necessidades de segurança: estão relacionadas à segurança que o ambiente 

proporciona às pessoas, como a segurança no manuseio de equipamentos e a 

prevenção aos riscos ambientais e de trabalho;  

iii) Necessidades sociais: visam a aceitação de uma pessoa por parte das demais, 

seja pela sociedade, família ou colegas de trabalho; 

iv) Necessidades de estima: apresentam relação ao modo como o indivíduo se 

avalia, e;  

v) Necessidades de autorrealização: remetem a pessoa à realização potencial, ou 

seja, a mesma sente-se prazer no trabalho. 

 

Liderar pessoas não é uma tarefa fácil, onde cada um tem uma forma de ver e de reagir 

uma determinada situação. A maneira com que esses se sentem e se comportam dentro da 

empresa gera reflexos em diversas esferas de um negócio.  Assim clima organizacional de 

qualidade garante uma relação saudável entre as pessoas que trabalham dentro da empresa e 

seus líderes. Trazendo assim maior harmonia para o ambiente de trabalho, fazendo com que as 

tarefas transcorrem com fluidez e naturalidade, fazendo com que as atividades deixem de ser 

maçantes, forçadas e muitas vezes cansativas. 

A missão, visão e os valores são princípios que precisam estar estabelecidos, 

compartilhados e alinhados com todos os envolvidos para que juntos saibam como agir, e o que 

não é bem visto em determinadas ocasiões, facilitando desta forma o trajeto ao objetivo imposto 

em sua criação. Mantendo esta mesma linha de raciocínio, é possível notar que os valores 

organizacionais possuem ligação direta com cultura organizacional e cultura humana. 

Conforme Quick e Nelson (2012, p. 269) enfatiza: 

O conceito de cultura organizacional tem suas raízes na antropologia cultural. Assim 

como existem culturas em grandes sociedades humanas, existem culturas nas 

organizações. Como culturas societárias, elas são compartilhadas, comunicadas por 

meio de símbolos e passadas adiante de geração para geração de funcionários. 

 (Quick e Nelson 2012, p. 269). 
 

Cultura organizacional possui dentre suas características diferenciadas as crenças e os 

costumes adquiridos durante a vida e que certamente serão passados adiante para futuras 

gerações. No âmbito organizacional não é diferente, após ingressar em um novo  trabalho, aos 

poucos é possível entender como este ambiente funciona, como a empresa trabalha a partir de 

seu planejamento estratégico, o resultado esperado dos colaboradores e sua meta almejada, a 

partir disto é possível moldar o comportamento dos novos ingressantes de forma que mantenha 

toda a equipe alinhada e capacitada para passar adiante tal orientação quando necessário, 



transpassando a cultura da empresa de geração para geração assim como funciona com a cultura 

humana em geral. 

Segundo Balducci (2007) a cultura frequentemente é confundida com o clima 

organizacional, apesar de ambos os conceitos influenciarem de forma direta no desempenho 

dos colaboradores, e consequentemente no resultado da organização, existem diferenças, a 

cultura organizacional é a identidade e valores da empresa, molda atitudes e comportamentos 

dos funcionários e líderes, define como a empresa interage com os clientes, fornecedores, que 

apesar de estável, apresentar certa dificuldade em mudanças, ainda é possível e muitas vezes se 

faz necessário que aconteça mudanças, incorporando novos elementos e experiências que 

possam contribuir para melhorias da empresa dentro do mercado dos negócios. Já o clima 

organizacional, resumidamente, tem a ver com o dia a dia da empresa, satisfação dos 

funcionários, condições de trabalho, políticas de recompensas, liderança, processos. 

Para Menezes e Gomes (2010), a fonte para o desenvolvimento do clima organizacional 

se dá de três formas: exposição dos membros às mesmas características estruturais objetivas; 

práticas, processos de seleção, retenção e designação de tarefas que produzem um conjunto 

homogêneo de membros da organização; interações sociais que geram o entendimento 

compartilhado entre os membros. Então, um CO negativo implica em rotatividade de pessoal, 

frustração, insatisfação, conflitos, onde os integrantes da empresa ficam cada vez mais 

desmotivado, influenciando diretamente no seu comportamento e consequentemente na sua 

produção. 

De acordo com Bispo (2010) a pesquisa do clima se torna cada vez mais eficiente 

quando é alinhada com outros elementos da organização, que pode indicar a causa dos 

problemas de uma empresa, podendo então, tomar as decisões, medicar e deixar a empresa 

saudável, com medidas preventivas para minimizar novas possibilidades de insatisfação, queda 

da produtividade, e queda no crescimento. 

 

2.5 ESTILOS DE LIDERANÇA 

 

A importância de um líder dentro das organizações é um assunto que está sempre em 

pauta para o sucesso e o progresso de uma organização. Por mais que o objetivo de qualquer 

líder seja sempre o mesmo, que é o desenvolvimento e o crescimento da organização afim dos 

objetivos propostos. Neste cenário destaca-se as diversas formas de um líder administrar sua 

equipe, ou seja, estilos de liderança distintos. Quando se fala em estilos de liderança remete-se 

há estudos de comportamentos que há muitos anos já são estudados e analisados. Esta análise 



comportamental iniciou voltada aos traços da personalidade de um líder, conhecida como teoria 

dos traços. Posterior a isso se passou a estudar o conjunto de comportamentos, o qual formou 

os conjuntos de habilidade de liderança, assim os líderes foram agrupados em diferentes estilos 

de liderança. 

Quadro 3: Estilos de liderança presentes na organização. 

Estilos de liderança 

(BOTELHO e KROM, 

2016). 

Estilos de liderança 

Banov 

Estilos de 

liderança 

Araújo e Garcia 

(2009) 

 

Estilos de 

liderança 

Vergara (2010) 

Estilos de 

liderança 

Chiavenato 

(2012) 

Faz-se necessário que os 

líderes das organizações 

sejam capazes de adotar 

um estilo de liderança 

que valorize a 

organização, para que 

possam acompanhar as 

atuais mudanças 

mercadológicas, mas que 

ao mesmo tempo não 

impacte negativamente 

na equipe responsável 

diretamente pelos 

resultados desejados. Já 

que imprescindivelmente 

cada vez mais os 

resultados das 

organizações dependem 

das pessoas e de seu bem-

estar (BOTELHO e 

KROM, 2016). 

Para Banov (2011), o 

estilo de liderança 

remete à maneira 

como os líderes se 

comportam e o que 

fazem para conter o 

comportamento dos 

seus liderados. Para o 

autor, quando se fala 

em liderança, são três 

fatores que devem ser 

levados em 

consideração: o líder, 

o grupo e a situação. 

Araújo e Garcia 

(2009) 

consideram que é 

importante 

entender que os 

estilos de 

liderança 

consistem nas 

atitudes de um 

líder para com 

seus seguidores. 

Ressalta-se que 

estes autores dão 

maior ênfase em 

três estilos de 

liderança: 

Autocrático, 

democrático e 

laissez-faire, 

também 

conhecido por 

estilo liberal. 

Vergara (2010) 

descreve de uma 

forma resumida os 

três estilos de 

liderança, sendo 

eles: Autocrático, 

Democrático e 

Laissez-faire ou 

Liberal. Líder 

autocrático: É 

aquele que ilustra 

o famoso ditado: 

“manda quem 

pode, obedece 

quem tem juízo”; 

Líder 

democrático: 

aquele que busca a 

participação dos 

colaboradores; 

Líder estilo 

laissez-faire ou 

liberal: mais 

conhecido como 

“deixa rolar” ou o 

líder “aceita 

tudo”. 

Chiavenato 

(2012), um 

líder pode 

assumir 

diferentes 

padrões de 

liderança, cada 

qual adequado 

e específico 

para cada 

subordinado e 

dependendo da 

situação 

envolvida. O 

autor ressalta 

que em 

situações que 

o subordinado 

demonstra 

eficiência, o 

líder atua 

prestigiando-o 

com maior 

liberdade nas 

decisões. 

Agora, se o 

subordinado 

demonstrar 

falhas 

frequentes, o 

líder tem a 

ação de impor 

autoridade e 

diminui a 

liberdade no 

trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  

 

          Diante dos estilos de liderança presentes nas organizações notamos que a influência seus 

liderados vêm através dos líderes desde sua forma de agir, na sua forma de tomar decisões e 

com o modo de usar suas habilidades e estratégias para melhorar a qualidade e desenvolvimento 

da organização. As pessoas passam a seguir as suas atitudes exercerem papel positivo na 



organização como um todo, e isso certamente irá influenciar estas pessoas a agirem de forma 

igual, sentindo-se motivadas a isso. 

Os estilos de liderança podem ser caracterizados por vários aspectos, sendo os tipos de 

decisão que cada um adota, os procedimentos que interferem nas relações humanas e a situação 

enfrentada, não indicando a existência de um estilo melhor de liderança, mas da utilização de 

vários estilos que poderão ser adaptados frente às variáveis presentes em cada situação 

específica (ARAUJO; FERREIRA, 2009). 

Os estilos de liderança são as atitudes dos gestores com seus colaboradores e podem ser 

manifestadas em diferentes tipos de situações, é a maneira pela qual essa pessoa numa posição 

de líder influencia as demais pessoas no grupo. 

Segundo Maximiano (2000, p.343) “estilo de liderança é a forma como o líder se 

relaciona com os integrantes da equipe, seja em interações grupais ou pessoa a pessoa. O estilo 

pode ser autocrático, democrático ou liberal, dependendo de o líder centralizar ou compartilhar 

a autoridade com seus liderados”. 

De acordo com a Teoria Comportamental, Bonome (2008, p.60) conceitua liderança 

autocrática como: 

Supervisão cerrada com a chefia determinando o que deve fazer, escolhendo os 

membros, elogiando ou criticando, não se envolvendo pessoalmente com os 

indivíduos. Os indivíduos mostraram-se frustrados, tensos e consequentemente 

agressivos. (Bonome 2008, p.60) 

 

Já Maximiano (2000, p. 344) diz que no comportamento autocrático: 

Quanto mais concentrada a autoridade no líder, mais autocrático seu comportamento 

ou estilo. Muitas formas do comportamento autocrático abrangem prerrogativas da 

gerência, como as decisões que independem de participação ou aceitação. 

Infelizmente, o estilo autocrático pode degenerar e tornar-se patológico, 

transformando-se no autoritarismo. Arbitrariedade, despotismo e tirania, que 

representam violências contra os liderados, são exemplos de comportamentos 

autoritários. (Maximiano (2000, p. 344) 

 

Por meio desses conceitos entende-se que o líder autocrático é centralizador, define os 

objetivos de seus subordinados, além de escolher o método de trabalho, não deixando que os 

liderados participem das decisões tomadas. 

 

Quanto à liderança democrática, Bonome (2008, p.60) diz que: 

O líder portou-se de modo impessoal – orientação e decisão em grupo, tarefas 

previamente decididas e bem comunicadas em que o grupo escolhia e dividia o 

trabalho por si mesmo. O líder elogiava o grupo e não o indivíduo. Facilidade de 

comunicação, franqueza, amizade e responsabilidade predominavam. 

(Bonome (2008, p.60) 



Já Maximiano (2000, p.344) diz em sua afirmação referente ao comportamento 

democrático que:  

Quanto mais as decisões forem influenciadas pelos integrantes do grupo, mais 

democrático é o comportamento do líder. Os comportamentos democráticos envolvem 

alguma espécie de influência ou participação dos liderados no processo de decisão ou 

de uso da autoridade por parte do dirigente. (Maximiano (2000, p.344) 

 

Portanto, observa-se que o líder democrático toma suas decisões com o consenso do 

grupo incentivando a participação de todos na tomada de decisões. Delega autoridade para que 

seus liderados sugiram e executem os objetivos traçados, aceitando as decisões do grupo e não 

esquecendo de usar o feedback. 

O terceiro estilo de liderança da Teoria Comportamental é a liderança liberal, onde 

Bonome (2008, p.60) comenta que: 

O grupo permaneceu à vontade no trabalho. O líder deu completa liberdade, nada fez 

para interferir no trabalho do grupo. Não houve crítica, elogio ou orientação ao grupo. 

Os indivíduos mostram-se confusos, porém com muita atividade. Embora não tivesse 

ocorrido interferência do líder, o respeito deu lugar a atitudes agressivas. (Bonome 

2008, p.60) 

 

Assim, percebe-se que esse tipo de líder toma poucas decisões, pois a maior parte delas 

é tomada pelos seus subordinados que tem ampla liberdade, em virtude da ausência de avaliação 

de desempenho. No entanto a liderança democrática traz consigo alguns aspectos negativos, 

como a demora da tomada de decisão uma vez que é necessário ouvir a opinião de toda equipe 

e posteriormente posicionar-se, além de ser necessário um grau alto de conhecimento 

envolvimento e maturidade da equipe como um todo, sendo que muitas vezes pessoas mais 

jovens e com menos maturidade que as outras, podem sentir dificuldades e muitas vezes causar 

o insucesso, na realização de uma determinada tarefa. 

Para Cury (2007) toda questão de política de discussão e de decisão é feita pelo grupo, 

encorajado e ajudado pelo líder, ele é objetivo ou realista em seus elogios e suas críticas e 

procura ser, espiritualmente, um membro regular do grupo, sem para isso cumprir uma parte 

demasiada do trabalho. 

Os estilos de liderança são diferentes formas que um líder pode atuar, articulando, 

planejando, estabelecendo metas e objetivos a serem atingidos. É necessário que o líder 

encontre a melhor forma para liderar, levando em conta sua personalidade, a capacidade da sua 

equipe, bem como a forma que a organização se comporta no ambiente onde está inserida.  

Referente aos estilos de liderança expostos, muitos ainda acreditam em um modelo 

ideal, mas todas as formas podem ser adequadas, havendo variações de acordo com cada 

situação e contexto da organização. A maturidade de uma equipe, é um dos grandes indicadores 



para a escolha do tipo de liderança mais efetivo para aquele momento e contexto, importante 

que o líder esteja muito atento a essa questão. Podemos denominar tal posição como o exercício 

de uma liderança situacional, outro estilo de liderança (TAJRA; SANTOS, 2014). 

O líder libera traz total confiança entre líder e equipe, neste modelo o líder só intervém 

quando solicitado. A equipe tem total autonomia na tomada de decisão além de proporcionar 

um ambiente agradável onde às pessoas ficam mais à vontade sem necessidade de 

acompanhamento. Esta forma de liderar uma equipe proporciona pontos positivo no que diz 

respeito à autonomia da equipe, oportunidade de aprendizado e maturidade dos colaboradores, 

oferece aos colaboradores um pondo de vista gerencial da organização.  

Segundo Chiavenato (1994), liderança liberal de laissez-faire e a divisão das tarefas 

como a escolha dos companheiros ficam totalmente a cargo do grupo, absoluta falta de 

participação do líder, que não tenta avaliar ou regular o curso dos acontecimentos, somente 

comenta sobre as atividades dos membros quando perguntando. 

 Por outro lado, a liderança liberal oferece alguns riscos, pois nem todas as decisões 

tomadas pela equipe serão assertivas, sendo assim o líder deve ficar sempre atento para não 

causar prejuízos e danos para a empresa. Os projetos devem estar sempre muito bem 

estruturados, pois caso contrário, a equipe pode ficar sem direção, além de sofrer uma perda na 

produtividade.  

Com o decorrer dos anos e com a evolução tanto das organizações bem como dos seres 

humanos, surgiram inúmeras formas de liderança para que se possam adaptar-se as situações 

diversas. A liderança situacional ocorre nas empresas quando ocorre algum imprevisto e um 

membro da equipe é colocada na função de líder, já a liderança carismática destacasse pelas 

qualidades que um bom líder deve possuir: comunicativo, relacionasse com facilidade, possuí 

alto nível de conhecimento de si próprio e das situações, autogerenciamento da sua emoção, 

tendo foco e objetivo, vale lembrar que uma pessoa com essas qualidades nem sempre exerce 

o papel de liderança dentro de uma organização.  

Destaca-se também a liderança transformacional, a qual busca transformar o ambiente 

onde se está inserida, o líder transformacional, está sempre atendo as oportunidades para mudar 

o ambiente ao seu redor resolvendo desde o problema mais simples até o mais complexo. Este 

modelo de liderança proporciona motivação, pois está sempre em busca de melhorias, ao 

mesmo tempo sofre dificuldades em atuar em organizações que exigem o segmento de rotinas. 

Existe diferenças entre líder e estilo de liderança. Segundo Moscovici (1996, p. 78), o 

líder é a pessoa em um grupo à qual foi atribuída, formal ou informalmente, uma posição de 



responsabilidade para dirigir e coordenar determinadas atividades. Segundo Araújo (2006), 

esses três estilos se definem da seguinte forma explicitada no Quadro 4. 

Quadro 4: Tipos de liderança. 

Autoritário ou 

autocrático 

O nível de intervenção do líder é alto, neste caso, o líder toma as decisões sem 

consultar o grupo, fixa as tarefas de cada um e determina o modo de concretizá-las.   

 

Democrático Nível médio de intervenção do líder, este estilo também é chamado de estilo 

participativo, pelo fato de o líder compartilhar com os empregados sua 

responsabilidade de liderança, envolvendo-os no processo de tomada de decisão. 

Assim, o grupo participa na discussão da programação do trabalho, na divisão das 

tarefas e as decisões são tomadas a partir das discussões do grupo. 

Laissez-Faire 

ou Liberal 

De intervenção quase nula, neste estilo, o líder funciona como elemento do grupo e 

só acaba intervindo se for solicitado. É o grupo que levanta os problemas, discute as 

soluções e decide. O líder não interfere na divisão de tarefas, limitando-se a sua 

atividade, a fornecer informações, se a sua intervenção for requerida. 

Fonte:Araújo (2006) 

 

O líder não pode ser muito democrático e nem liberal, se não sua liderança junto a sua 

equipe pode ficar abalada, sendo que em um determinado momento pode perder o controle da 

sua função. Os estilos que mais estão evidencia atualmente são os apresentados no quadro 

abaixo devido os seus comportamentos. 

 

Quadro 5: Estilos de liderança. 

Líder Autocrático Líder Democrático Líder Liberal 

Um dos comportamentos de um 

líder mais vivenciados  em uma 

empresa. 

Esse    estilo    traz    um prócer 

(sinônimo    de    líder) 

completamente centralizador de 

ideias,   onde    somente    suas 

críticas,  argumentos  e  objeções 

são  válidos  e  todas  as  decisões 

partem de si sem a participação do 

grupo. 

Suas características   se dão  pelo  

seu  jeito  reservado  e sua 

dificuldade de aceitar críticas. 

O       estilo       muito plausível,    

porém     pouco utilizado.   Nesse   

estilo,   o líder      desenvolve      uma 

relação  saudável  e  troca  de ideias 

entre os liderados. 

Esse        estilo        é caracterizado               

pela flexibilidade em resolução de      

problemas,      maior comunicação 

entre todos os   membros   da   

equipe, satisfação e motivação dos 

mesmo 

O   líder   liberal   ou também   

conhecido   como Lasseiz-faire, é  

um  estilo onde  uma  equipe  tende  

a possuir     um     nível     de 

produtividade baixo devido a 

pouca cobrança, presença e 

controle do líder. 

Esse       estilo       é caracterizado      

por      ser pressuposto       que       os 

membros, muitas   vezes, podem  

tomar  as  decisões por si só. 

Fonte: Marques (2017) 

 

De acordo com Daniel Goleman (apud KHOURY, 2009, p. 106-110), o autor identificou 

as habilidades da inteligência emocional que conduzem seis estilos de liderança. Conforme 

KHOURY, Karim (2009) existe 6 estilos de liderança, os quais seguem no Quadro 06. 

 

 

 



Quadro 6: Os seis estilos de liderança segundo Goleman. 

ESTILO CONCEITO 

Estilo comandante, 

do tipo "faça o que 

eu digo 

É um legado do modelo de liderança militar do tipo “comando-e-controle”. Nesse 

modelo, os lideres exigem obediências imediatas, entretanto, nem sempre se 

preocupam em explicar os porquês. Goleman observa que esse modelo de 

liderança é o que exerce o impacto mais negativo no ambiente de trabalho, devese 

usar este modelo somente em situações específicas. 

Estilo visionário, 

do tipo "venha 

comigo" 

Mobiliza as pessoas em direção a um objetivo comum, mas não é especifico no 

que se refere a como alcançálo. As pessoas tem liberdade para inovar e assumir 

riscos calculados. Uma vez que conhecem o objetivo maior da organização, elas 

têm clareza de como podem contribuir para alcançar determinado resultado. 

Estilo treinador ou 

coach, do tipo 

"tente isto" 

Esse é o estilo do líder que se preocupa com o desenvolvimento dos membros de 

sua equipe. Ele atua como um “treinador”, ajudando o colaborador a identificar 

metas e a desenvolver habilidades para alcançá-las. 

Estilo agregador, 

do tipo ‘as pessoas 

vêm primeiro" 

Esse estilo procura construir relacionamentos e melhorar a convivência entre as 

pessoas. O líder reconhece as necessidades do colaborador em períodos “difíceis” 

da sua vida pessoal e oferece apoio emocional nesses momentos. 

Estilo 

democrático, do 

tipo "o que vocês 

acham?" 

Esse estilo é particularmente eficiente quando o líder precisa ouvir as opiniões 

das pessoas para obter informações, quando ele não está seguro sobre qual 

decisão tomar ou para chegar a um consenso sobre determinado assunto. 

Estilo pacesetting, 

do tipo "faça como 

eu faço, agora" 

Esse estilo estabelece padrões de desempenho extremamente altos e exemplifica 

a si mesmo neles. Ele é obsessivo a respeito de como fazer as coisas melhor e 

mais rápido e pede o mesmo de todos em torno dele. 

Fonte: (KHOURY, 2009). 

 

Diante dos mais diversos estilos de liderança, podemos dizer que assunto liderança é 

uma ciência humana, evidentemente com opções por um determinado estilo não pode ser feita 

de maneira mecânica, sendo necessário flexibilidade para trocar de um estilo para outro. Quanto 

mais estilos um líder adotar na pratica, melhor, sendo a ideia é que se aumente os estilos de 

liderar de maneira eficiente. Por conseguinte, uma das maneiras de crescer o desenvolvimento 

individual estilos de liderança é desenvolver competências, a qual vamos abordar melhor no 

próximo item. 

 

2.6 LIDERANÇA HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
 

A partir do conceito de liderança, pode-se definir algumas características e habilidades 

essenciais a um bom líder. Teme-se que não exista uma série de sistemas infalíveis. Cada líder 

é uma pessoa única, com um caminho de liderança único à sua frente. Ninguém pode ensinar o 

caminho certo, pois para cada situação o caminho certo varia, e a pessoa na posição de liderança 

deverá percebê-lo. Para Freitas (1991), entre outras qualidades ou habilidades, o líder ideal deve 

ter:  

• Conhecimento da atividade que lidera;  

•  Iniciativa e poder de coordenação; 



•  Poder de delegar – ser democrático;  

•  Bom julgamento, discernimento e imaginação;  

•  Senso de justiça; 6) Habilidade de aceitar responsabilidade;  

•  Poder de expressar o objetivo comum;  

• Habilidade de refletir o progresso do grupo;  

•  Habilidade de saber ouvir; 

• Equilíbrio emocional. 

           Atualmente acredita-se que a maioria das pessoas pode se tornar líder, pois é 

possível aprender as habilidades e competências de liderança, através de ensinamentos e de 

experiências de vida. 

 

Quadro 7: Habilidades de Competências dos lideres  

        Habilidades  Competências  

SOTO (2002), uma liderança 

bem-sucedida depende de 

comportamentos, 

habilidades e ações 

apropriadas e não de 

características pessoais. Os 

três tipos de habilidades que 

os líderes utilizam são: as 

técnicas, as humanas e as 

conceituais. 

Fleury e Fleury (2001), a 

competência está baseada em 

conhecimentos, habilidades e 

atitudes do indivíduo que 

agregam valor social a ele e 

valor econômico à 

organização, por meio de um 

saber agir responsável e 

reconhecido, que implica em 

mobilizar, integrar e 

transferir conhecimentos, 

recursos e habilidades. 

A capacidade de 

desempenhar 

eficazmente uma 

função, podendo 

variar entre os níveis 

básicos de proficiência 

e os níveis mais 

elevados de excelência 

(Cheetham 

&Chievers, 2005). 

Competência pode 

se dizer que é   a 

combinação 

dinâmica do 

conhecimento, 

compreensão, 

aptidões e 

capacidades 

(Sanchez-Ruiz, 

Edwards, & Sarrias, 

2006) 

Fonte: Elaborado pelo (2020). 

Diante do exposto pode-se mencionar que a habilidade técnica se refere a conhecimento 

e a capacidade de uma pessoa em qualquer tipo de processo ou técnica. A habilidade humana - 

é a capacidade para trabalhar de maneira eficaz com as pessoas para obter resultados no trabalho 

em equipe. A habilidade conceitual - é a capacidade para pensar em termos de modelos, marcos 

diferenciadores e relações amplas. 

Katz Silva, (2005) traz três diferentes tipos de habilidades necessárias para um 

profissional que exerce função de gestão, sendo elas as habilidades técnicas, humanas e 

conceituais, como segue:  

1. Habilidades técnicas: relacionadas ao desempenho de funções ou trabalhos 

especializados dentro da organização; consistem no conhecimento, nos métodos técnicos e nos 

equipamentos para a realização de tarefas específicas;  



2. Habilidades humanas: relacionadas ao tratamento com pessoas; consistem na 

capacidade e discernimento para trabalhar com pessoas, compreendendo suas atitudes e 

motivações, exercendo a liderança;  

3. Habilidades conceituais: relacionadas à capacidade de ver a empresa de maneira 

total; consistem na capacidade de compreender as complexidades da organização, de modo 

global, e promover o ajustamento do comportamento dos participantes da organização.  

A figura a seguir, proposta por Maximiano (2010), apresenta as habilidades como 

intermediadoras entre o conhecimento e a atitude. Ou seja, mesmo possuindo conhecimento, 

sem os métodos técnicos, a capacidade de trabalhar com pessoas e a visão holística da empresa, 

não se tem condições de ter atitudes coerentes com o que a empresa espera do líder. Da mesma 

forma, mesmo tendo atitude, sem as habilidades não existe uma relação com o conhecimento 

que o profissional de liderança detém. Assim, as habilidades são as responsáveis por relacionar 

o conhecimento com a atitude, fazendo com que as ações sejam executadas conforme planejado. 

 

FIGURA 2: Habilidades como intermediadoras entre conhecimento e atitude. 

 

Fonte: Maximiano (2010, p. 55). 

 

Ao analisar tais conceitos e suas relações, evidencia-se a importância de estimular que 

os profissionais de liderança detenham as competências de conhecimento, habilidade e atitude 

para que sejam capazes de impulsionar suas equipes e alcançar resultados melhores e mais 

satisfatórios para a empresa. Apesar disso, deve-se levar em consideração que todas as pessoas 

apresentam potencialidades e limitações. Portanto, alguns profissionais de liderança terão 

capacidades mais desenvolvidas em um dos aspectos apresentados pelo CHA (conhecimentos, 

Habilidades e Atitudes) e menos em outros, e vice versa. O ideal é que se busque um equilíbrio 

e o desenvolvimento dos profissionais na busca pelas três competências básicas.  

Para a empresa, entender estes conceitos e a importância destas competências é 

interessante na medida em que se pode desenvolver os profissionais de liderança, identificando 

suas potencialidades e limitações no que tange aos seus conhecimentos, habilidades e atitudes. 



Os gestores ou proprietários de empresas podem utilizar um quadro para que sejam 

elencadas os principais conhecimentos, habilidades e atitudes dos líderes. Com isto, torna-se 

mais prático e dinâmico identificar potenciais e maximizá-los e/ou visualizar quais pontos 

podem ser melhorados no que tange as competências básicas. É interessante, também, fazer 

uma pesquisa com os liderados e solicitar que elenquem os principais pontos que entendem 

como presente no comportamento dos líderes e, após, realizar uma comparação entre as 

respostas obtidas pelos liderados com as elencadas pelo líder. 

A figura a seguir traz uma proposta de aplicação do “CHA” como uma ferramenta dentro 

das empresas, podendo ser utilizado para melhorarias e melhor desempenho da equipe. 

 

 Figura 3: Visualização do CHA  

            

Fonte: (RABAGLIO, 2008). 

 

Em todas as atividades que desempenhamos precisamos de conhecimentos, habilidades 

e atitudes específicas que são nossos diferenciais de qualidade, excelência e resultados. O 

Conhecimento é o saber, é o que aprendemos nas escolas, nas universidades, nos livros, no 

trabalho, na escola da vida. Sabemos de muitas coisas, mas não utilizamos tudo o que sabemos. 

A Habilidade é o saber fazer, é tudo o que utilizamos dos nossos conhecimentos no dia-a-dia. 

Já a Atitude é o que nos leva a exercitar nossa habilidade de um determinado conhecimento, 

pois ela é o querer fazer. 

Através da utilização dos conceitos de conhecimento, habilidade e atitude é possível a 

elaboração de uma ferramenta para identificação de pontos importantes para a gestão de uma 

empresa no que diz respeito a atuação de seus líderes e do quanto isto interfere no clima 

organizacional e no desempenho das atividades diárias da empresa. 

Quando equipes não estão gerando o resultado que se espera, uma das possíveis causas 

é a atuação dos seus líderes, que acaba influenciando diretamente da execução das tarefas. 

Através do mapeamento dos principais conhecimentos, habilidades e atitudes que estão sendo 

aplicados é possível verificar se não está tendo algum tipo de problema do líder por falta de 



conhecimento teórico, ou por não saber de que forma fazer o que precisa ou, ainda, por não 

colocar em prática suas capacidades. Estes pontos são de fundamental importância para a 

correta condução e direção da equipe e geram impactos significativos, tanto positivos quanto 

negativos, dependendo da atuação do líder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será descrito a classificação da pesquisa, o plano e os instrumentos da 

coleta de dados bem como a análise e sistematização dos mesmos. 

Sempre que utilizamos a palavra método, inevitavelmente imaginamos uma 

configuração composta de dois elementos. Como método imaginamos, primeiro, um 

procedimento, isto é, uma sequência de diferentes comportamentos a serem adotados 

por um ou vários indivíduos e ou automatizada até um nível em que seja possível esse 

procedimento ser “transmitido” e “utilizado” por pessoas que nunca teriam sido 

capazes de inventa-lo. Mas também imaginamos método, como um segundo 

componente, objetivos específicos ou soluções especificas, que tal procedimento nos 

ajudará a (ou poderá até mesmo nos prometer)– conjunto de procedimentos 

automatizados que utilizamos no mundo acadêmico (cientifico) sempre alcançar. 

Portanto, uma possível definição para a expressão metodologia científica é – que ela 

deve ser por indução que desejamos alcançar esses objetivos e essas soluções que, 

categorizamos como específicos desse próprio mundo (MATTAR, 2008, p.16). 

 

Desta maneira compreendesse a metodologia como sendo a ciência por meio da 

interação dos processos a serem desenvolvidos no decorrer do estudo e ou pesquisa acadêmica 

para gerar conhecimento.  Pelo fato de a liderança estar ganhando cada vez mais espaço e força 

nas organizações, os lideres atualmente contribuem com o sucesso da instituição e se tornam 

cada vez mais essenciais nas organizações. 

A liderança é um diferencial competitivo no mundo dos negócios, especialmente em 

tempos difíceis e turbulentos. Nesse sentido, este estudo demonstra que, em organizações com 

líderes eficazes, os resultados de satisfação no trabalho serão nitidamente notados.  

Para Montana e Charnov (1998, p. 221), “um líder bem sucedido usa o poder de 

influenciar os outros eficazmente, e é importante que ele entenda as fontes e os usos do poder 

para realçar a função de liderança”. Contudo, acredita-se que alguns líderes, também, podem 

trazer malefícios para a empresa e para os funcionários, dependendo de sua forma de liderar. 

O termo metodologia é apresentado como estudo de métodos, da forma ou dos 

instrumentos usados para a realização de uma pesquisa científica; é o conhecimento dos 

instrumentos usados que auxiliam o pesquisador na elaboração do trabalho científico. Na 

descrição da metodologia, é necessário que fique estabelecido como a pesquisa será 

desenvolvida (TRIGUEIRO, 2014). 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2002, p 42). 



3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Está pesquisa, teve como objetivo analisar os estilos de liderança presente na empresa, 

classificou-se quanto a sua natureza como pesquisa aplicada, quanto aos objetivos, exploratória 

e descritiva, e quanto a abordagem, predominantemente qualitativa, utilizou-se de 

procedimentos técnicos os dados secundários, pesquisa documental,  bibliográfica, tendo uma 

fundamentação teórica metodológica , através de análise de artigos, dissertações, teses, e 

também realizando conversas  informais com os gestores dessa organização. 

As pesquisas só existem através do levantamento de questões a respeito de um 

determinado tema e ou assunto, onde as suas respostas buscam meios que levam o pesquisador 

a algum lugar com o seu trabalho científico. Todas as grandes invenções feitas pelo homem 

partem sempre do pressuposto de uma pergunta, de uma dúvida que gerou análises para se 

chegar a uma solução. 

A pesquisa é descritiva pois teve a intensão de identificar os estilos de liderança presente 

na empresa Bakof Plásticos LTDA e também esclarecer algumas variáveis existentes do 

assunto.  

Segundo Vergana (2000), a pesquisa do tipo descritiva pode ser definida como a que 

revela as características de determinada população ou de determinado fenômeno, podendo 

também esclarecer correlações ente variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

Para Gil (2002), a pesquisa descritiva, possui como principal objetivo a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, como também, a afirmação de relações 

entre variáveis, podendo ser abordado em um processo de uma organização através de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. 

Classificou-se como um estudo de caso organizacional, uma vez que amplia o 

conhecimento sobre a empresa Bakof Plásticos LTDA também por ter o foco em uma função 

especifica de liderança, os gestores tem as características e habilidades preponderantes que as 

pessoas que ocupam esta posição precisam ter e desenvolver.    

Para Gil (2010, p.37), estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente 

utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

Os dados desse estudo constituem como qualitativo que de acordo com Vieira (2006) 

observa que a natureza qualitativa não se baseia em instrumentos estatísticos na análise de 



dados, mas possui ferramentas como transcrições, depoimentos e citações podendo assim obter 

distintas conclusões. 

Abaixo apresenta-se o quadro do qual descreve-se o procedimento da pesquisa 

realizada. 

 

Quadro 7: Delineamento Metodológico - Preposições de estudo, coleta e analise 

Objetivos Especifico Categoria de 

Analises  

Coleta Analise 

Metodológica 

Identificar os estilos de 

liderança na indústria 

Bakof em seus diferentes 

setores. 

Analisou-se os 

estilos de liderança 

presentes nessa 

organização. 

Artigos, dissertações, teses, e 

também realizando conversas 

informais. 

Dados do Recursos humanos da 

organização. 

 

Documentos, 

registros, 

organograma da 

organização 

Analisar a importância e 

influência das lideranças 

nos setores da organização. 

Verificado os 

pontos e influentes 

do líder na 

organização. 

Artigos, dissertações, teses, e 

também realizando conversas 

informais. Dados do Recursos 

humanos da organização. 

Bibliográfica, dados 

secundários e 

documental. 

Avaliar os estilos de 

liderança que 

proporcionam os melhores 

resultados segundo a teoria 

e a visão dos atuais líderes 

da organização de estudo. 

Analisou-se 

conforme os 

gestores atuais qual 

estilo de líder está 

presente na 

organização. 

Dados e informações dos 

gestores atuais da organização. 

Coleta de dados 

lideres atuais da 

organização. 

Fonte: Elaborado Autor (2020) 

 

Essa pesquisa exigiu conhecimento do local em questão. Desta forma, este estudo é 

considerado como sendo aplicado, uma vez que contribuirá para melhorias no desenvolvimento 

dos gestores da organização. Portanto, a partir da classificação da pesquisa definiu-se como 

procedimentos técnicos a pesquisa com dados secundários e pesquisa documental, 

bibliográfica. 

  



4 ANALISE DE DADOS 

 

4.1 Estilos de liderança. 

 

Primeiramente se buscou identificar os estilos de liderança na indústria Bakof em seus 

diferentes setores, através da análise dos estilos de liderança presentes na literatura tal como os 

estilos adotados na organização. Para tanto, uma gestão de pessoas que entende do negócio sabe 

o que faz em todos os níveis hierárquico tem a liberdade de expor, sugerir ideias para o sucesso 

da empresa. E em análise da liderança da empresa dentro do estilo, é a Democrática, pois se 

acompanha o trabalho desenvolvido e ao longo do processo se acompanha e faz algumas 

observações.  

     No entanto, o estilo democrático foi predominante diante das conversas realizadas, 

pois de acordo com Nogueira (2005) o líder neste estilo é atuante, consultivo e exerce o papel 

de orientador, desta forma o ambiente de trabalho se torna propício para a formação de amizades 

e relacionamentos cordiais. Os resultados da pesquisa apresentaram tais características, como 

orientação das atividades a serem realizadas, e que de acordo com o líder, o relacionamento é 

caracterizado como ótimo, sendo encontrando assim respaldo na teoria da liderança 

democrática. 

Segundo Chiavenatto (2000) na liderança democrática as diretrizes são debatidas e 

decididas pelo grupo, que é estimulado orientado pelo líder que aconselha e da orientação para 

que o grupo esboce os objetivos e ações. As tarefas ganham perspectivas com os debates, pois 

o grupo decide sobre a divisão das tarefas e cada membro tem liberdade para escolher os 

colegas. Neste processo o líder e objetivo e limita-se aos fatos nos elogios ou crítica, 

trabalhando como orientador da equipe. 

Identificou-se que a maioria dos líderes de setores diferentes da empresa frequentemente 

passam por situações em que e necessária administrar conflitos, diariamente está entre as 

condições necessárias para uma boa liderança de equipe está a capacidade de gerenciar 

relacionamentos, inclusive removendo obstáculos e isto requer que os líderes se comuniquem 

de forma eficaz e proposito, as metas e a abordagem da equipe. 

De acordo com Chiavenato (2005, p. 235), “o processo decisório é complexo e depende 

tanto das características individuais do tomador de decisões quanto da situação em que está 

envolvido e da maneira como percebe a situação”. 

Notou-se que na empresa as pessoas não necessariamente nascem líder, pois pode 

adquirir as características e personalidade com o passar do tempo, e com a aquisição do 



conhecimento que a empresa busca. O líder sempre deve possuir traços pessoais, habilidades e 

transmitir confiança aos seus seguidores desenvolvidos através da comunicação, gerando assim, 

um ambiente organizacional mais agradável, sendo essa uma característica de direção da 

empresa. 

Os líderes formam e integram equipes para servirem ao bem comum da empresa e, por 

diversas ocasiões, em detrimento de alguns objetivos pessoais. A liderança é influenciada pela 

orientação e aplicação de atitudes de exemplos e de um canal de comunicação aberto, com uma 

visão voltada aos valores que estimulam os colaboradores, alicerçada em ouvir e cuidar dos 

seus seguidores. Considerada como uma vantagem competitiva essencial no futuro, o agente de 

liderança terá vital importância e responsabilidade direta pelo desenvolvimento de uma visão 

que condiz com a realidade, criando estratégias para implementação dessa visão realista e 

moderna, pela comunicação fervorosa desta visão no sentido de recrutar adeptos a ela, pela 

delegação de poder às pessoas que fazem parte de seu ciclo e, pela destinação de confiança nas 

pessoas para que possam criar e implantar a mesma visão. 

Verificou-se que o conhecimento, a comunicação, o dinamismo e a gestão de pessoas 

são qualidades e habilidades significantes para um gestor de equipe. Portanto os gestores da 

empresa possuem características que consegue estimular os colaboradores, onde está mais 

propenso a ter oportunidades de crescimento e empregabilidade no mercado de trabalho atual, 

atualmente as empresas querem líderes estratégicos que tomem decisões justas e tenham 

atitudes corretas. 

Diante disso, observa-se que os líderes da empresa trazem benefícios para a 

organização, dando direcionamento a situações de conflitos, percebendo as necessidades de 

cada colaborador em suas atividades de trabalho, oferecendo entendimento do que a empresa 

espera de cada um, pois a partir de uma boa comunicação e de um bom ambiente de trabalho, 

torna-se possível o crescimento profissional e organizacional.  

 

4.1.1 Influencia da liderança. 

 

Analisar a importância e influência das lideranças nos setores da organização onde 

verificou-se os pontos e influentes do líder na organização. Percebeu- se que os são muito 

influentes em função, sendo relacionando todas a ações e atitudes na missão, visão e valores da 

empresa, tudo que se faz tem um objetivo, foco corporativo e pessoal para o crescimento da 

empresa e consequentemente do colaborador junto. É importante destacar e valorizar os 

princípios que norteiam a empresa, sabemos que toda empresa tem particularidades, pois 



quando existem pessoas envolvidas o processo tem diferenciações em seu desenvolvimento, 

mas na empresa identifica-se o andamento dentro do esperado. 

Em conversa com gestores de diferentes setores da organização objeto desse estudo 

obteve-se os seguintes comentários: 

“O líder influencia as pessoas para buscarem objetivos propostos”. 

“Um líder tem características muito fortes e marcantes, tais como a habilidade de 

influenciar as pessoas ao seu redor, e com alguns testes conseguimos diagnosticar isso 

rapidamente”. 

“Líder é saber enxergar os problemas, visualizar o que está acontecendo, acreditar que 

seu subordinado tem capacidade de fazer o que e devido e não o impossível, reconhecer os 

valores de cada subordinado, as metas alcançadas serão de seu líder e de sua equipe, pensar que 

a capacidade de fazer uma tarefa não seja só dele, mas sim de sua equipe e o que pode 

demonstrar o quanto você e líder.”  

“O líder é um profissional justo que consegue envolver os membros da equipe na busca 

e superação o das metas estipuladas. Através da forma como conduz a equipe da eficácia com 

que resolve problemas, do nível de satisfação da equipe e dos resultados obtidos”. 

As qualidades e habilidades necessárias a um líder como saber ouvir, ter conhecimento 

dos processos, compartilhar ideias, ter visão do todo, reconhecimento, tomada de decisões, 

interação com a equipe e foco nos resultados. A comunicação e o relacionamento entre o 

colaborador e o líder são cordiais e de respeito uns com os outros, na visão de seus 

colaboradores os gestores são vistos como líderes exemplares. Percebemos que os líderes da 

empresa possuem uma postura quando necessário de autoridade que impõem respeito e com 

essa postura eles conseguem alcançar os objetivos da empresa em relação a seus liderados, 

porém estão sempre preocupados com o clima organizacional da empresa e também com a 

motivação dos seus liderados embora nem todos se sintam reconhecidos e valorizados. 

Observou uma relação líder e subordinado, baseada na empatia e respeito, sem, no 

entanto, ultrapassar os limites da liberdade levando a libertinagem. O liderado sente-se seguro 

e motivado quando vê o seu líder envolvido nas atividades diárias, no qual ele está inserido. Os 

líderes conhecem o negócio e transmite esse conhecimento para que o liderado possa 

desenvolver bem suas tarefas, e na empresa o líder permite ao seu liderado que ele faça 

realmente seu trabalho, ou seja, permitindo que se comunique, participe e tome decisões. 

Portanto, na empresa Bakof cabe ao líder não somente comunicar valores, mas manter 

relações honestas, baseadas em confiança e acima de tudo, garantir a tradução de valores e 

missão em suas ações e principalmente, em decisões concretas do negócio. 



Atualmente em muitas empresas acontece casos de que as pessoas deixam de se 

comportar naturalmente, isto é, de acordo com suas características individuais mais autênticas, 

adotando, assim, falsos papéis. Essa conduta na empresa apresentada, tanto da parte do líder, 

quanto do colaborador, não acontece, pois, há uma definição das funções de cada indivíduo. 

Notou-se que a relação do líder com os colaboradores, apresenta uma abordagem 

humana e adulta aos diversos problemas do cotidiano organizacional, bem como as possíveis 

influências dos ânimos pessoais, de ambas as partes. Há disciplina nesse sentido, concentrando-

se numa disciplina positiva, em que pessoas são ajudadas a tomar a responsabilidade do seu 

próprio comportamento e a corrigir comportamentos incorretos. 

No ano de 2020 vive-se uma crise econômica e sanitária e percebeu-se que os gestores 

da empresa tem grande preocupação diante da situação e em primeiro lugar a saúde do 

colaborador, proteção cuidados, desde do início da pandemia, sempre tiveram uma posição 

clara e objetiva, seguindo as orientações e adotando as medidas de segurança recomendadas e 

necessárias. Percebeu-se também que tem respeitado as opiniões da equipe e individuais, não 

se utiliza de imposição a ninguém, mas não deixar de trabalhar gerar renda com isso amenizar 

a crise conseguir sobreviver nesses tempos difíceis até termos uma vacina. 

 

4.1.2 Avaliar os estilos de liderança que proporciona os melhores resultados 

conforme a visão dos gestores da organização estuda. 

 

Analisou-se conforme os gestores atuais qual estilo de líder está presente na 

organização, sendo o estilo democrático possui mais ênfase no líder e colaboradores, sendo que 

o líder não centraliza o poder em suas mãos e sim faz uso de um relacionamento interpessoal 

amigável, pois se entende que quanto melhor existir essa comunicação entre líderes e liderados 

melhores retorno virão para a empresa. 

Nesse estilo de liderança não apenas a pessoa do líder, mas todo grupo é considerado o 

centro das decisões. Isso não significa que, na liderança democrática, o papel do líder perca sua 

importância, pois é exatamente aí que ele fica bem caracterizado, distinguindo-se das funções 

de simples chefia e ganhando um sentido mais profundo. 

Portanto este tipo de liderança torna-se atraente, por levar em consideração alguns 

critérios que as abordagens anteriores não revelavam, como por exemplo, a figura do líder, os 

seguidores e a situação. Isso a torna útil para a compreensão de determinadas situações, 

destacando a questão da autoridade formal, que facilita a liderança e a personalidade, que pode 

facilitar como criar barreiras para seu sucesso. A situação, que é o cenário onde as coisas 



acontecem, passa a destacar o clima psicológico, a cultura organizacional, a execução das 

tarefas, com suas relevâncias e emergências. 

Notou-se que na empresa objeto de estudo o líder consegue conscientizar os seus 

seguidores da importância da realização de suas tarefas, ele consegue que estes trabalhem 

comprometidos e com orgulho de dar contribuições significativas a objetivos comuns. 

Para os gestores da empresa Bakof a influência de um líder é muito mais do que um 

requisito de competência dentro de uma organização, visto que quando falamos de eficácia, não 

podemos deixar de apresentar características como tomada de decisões, flexibilidade, bom 

relacionamento e principalmente cordialidade. 

Desta forma, percebeu-se que a motivação e a liderança estão diretamente relacionadas  

na empresa, pois valorizar as necessidades humanas no trabalho direcionando as tarefas diárias 

de maneira utilitária e aprendendo a identificar os fatores que levam as pessoas a fazerem as 

coisas, os líderes tem uma possibilidade de conseguir uma maior eficácia no processo de 

interação com os liderados, sendo a consequência dessa interação é a construção de bom clima 

organizacional e a satisfação dos colaboradores para com a organização. 

Assim, verificou-se que os líderes da empresa busca trabalhar com a paciência 

desenvolvendo métodos para adquirir o melhor desempenho da  equipe, deixando que as ideias 

fluam com as atividades, fazendo com que seus colaboradores  sintam-se mais confiantes em 

desempenhar sua função e mantenham o seu compromisso para com os objetivos da 

organização. 

Notou-se que gestores prezam pelo bem estar dos seus colaboradores e pelo sucesso da 

organização, pois o bom relacionamento agrega valor e aumentam o desempenho de ambos.  

Observa-se que o método de interação e compartilhando objetivos comuns que trata a liderança, 

encontra-se uma grande aceitação nos ambientes internos das empresas. Ou seja, todos os 

envolvidos no processo organizacional se relacionam, fazendo com obtenham um melhor 

feedback para enfim, alcançar os resultados pelo desempenho dos colaboradores. Desta forma, 

os gestores da empresa Bakof veem a  importância da liderança Democrática  para atingir os 

objetivos e o bom clima organizacional, e isso leva  a verdadeiros resultados positivos, pois 

verificamos que este se preocupa com a satisfação do colaboradores e com o fortalecimento da 

empresa, de modo que ela esteja à frente do futuro. 

  



5. CONCLUSÃO 

 

Verificou-se no presente estudo que o estilo de liderança democrático é predominante 

nos líderes da Industria Bakof Plásticos LTDA Frederico Westphalen -  Rio Grande do Sul. Em 

todas as informações direcionadas ao estilo de liderança, o democrático foi apontado como o 

que mais se aproxima das atitudes dos líderes para com seus liderados, manifestado em 

diferentes tipos de situações, como na tomada de decisões, delegação e divisão de tarefas. 

E ao se referir no tema estilo de liderança democrático, é importante lembrar que esse 

estilo é participativo, direcionado para as pessoas. Constatou-se que o comportamento da 

liderança, adotado influencia na motivação dos liderados e consequentemente na produtividade 

e obtenção das metas e resultados da organização. 

Com relação a liderança, ou seja, componente de grande valor para o sucesso da 

empresa, os líderes, é um dos maiores motivador organizacional, pois além de possuir 

qualidades essenciais para liderar, deve manter uma postura inteiramente competente e positiva, 

o líder é a pessoa que tem a missão de orientar, organizar e direcionar. Então, ele é percebido 

como aquele que pode oferecer benefícios tanto para a equipe em geral, como para cada 

membro dessa equipe em particular. 

Quando os colaboradores sentem seu líder de maneira positiva, haverá uma disposição 

natural em retribuir ao líder seu reconhecimento e aceitação como forma de lhe conferir a 

autoridade da qual necessita para realizar a gestão das pessoas. Ou seja, não é utilizando o poder 

ou a força, por causa de sua posição ocupada no organograma da organização, mas sim a 

percepção positiva desses seguidores é que autoriza o líder a agir como tal e a dirigir os 

colaboradores. 

A pesquisa demonstrou que os colaboradores da empresa atribuíram como 

características importantes no comportamento de um líder, a flexibilidade, o bom 

relacionamento interpessoal, o comprometimento e a boa comunicação. Referente as atitudes 

que podem influenciar no processo de motivação, os principais incentivos que os liderados 

informaram foi o feedback, a comunicação assertiva e a postura adotada, agindo com 

cordialidade. 

O comportamento da liderança, independente do estilo utilizado, envolve ações como 

planejar, informar, avaliar, controlar, incentivar, desenvolver, recompensar e deve ajudar a 

equipe e seus integrantes de forma individual a atingir seus objetivos, ou seja, satisfazer suas 

necessidades. Para tanto, os líderes devem caminhar lado a lado com seus liderados, 



transmitindo confiança, mostrando que estão em busca dos mesmos objetivos, apoiando e 

ajudando a transpor as barreiras que surgirem durante todo o processo. 

Espera-se que este estudo traga contribuições no sentido de problematizar os estilos de 

liderança e a motivação, abrindo perspectivas para novos estudos a fim de que possa ampliar o 

conhecimento do tema. Sugere-se para futuras pesquisas relacionadas ao assunto abordado, que 

sejam realizadas com maior abrangência, buscando a visão dos líderes. 

Também, analisar se os líderes possuem conhecimento sobre os estilos de liderança que 

utilizam, o impacto do estilo de liderança sobre a produtividade da equipe, ou até mesmo, um 

novo estudo sobre os fatores de motivação nas organizações sob a ótica da liderança e dos 

liderados para verificar se estão em sinergia.  
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Pontos abordados com os gestores da organização. 

Qual estilo de liderança está mais presente na empresa: Liderança autocrática, Liderança 

Democrática, Liderança liberal. 

Como avalia a gestão dessa organização? 

Como os seus liderados se sentem mais motivados. Financeiramente ou em função do ambiente 

de trabalho? 

Como os lideres dessa organização motivam diariamente sua equipe? 

Diante da situação de crise econômica e sanitária que estamos vivendo qual a posição do líder 

referente esses assuntos? 

O clima e a cultura organizacional na empresa contribuem para o bom andamento das atividades 

dos liderados? 

A teoria de Malow Maslow – conhecida como Hierarquia das Necessidades – afirma a 

existência de cinco necessidades, que ocorrem em etapa crescente, que são: fisiológicas, 

segurança, sociais, de autoestima e autorrealização. 

essa teoria pode auxiliar os gestores na elaboração de métodos adequados que motivem as 

pessoas no trabalho? 

 


