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Resumo: A liderança é o tema do presente trabalho, que relaciona a influência 

deste instituto no desempenho das equipes. Para isso, nessa pesquisa foi realizada 
a revisão bibliográfica com consulta aos principais doutrinadores no assunto, a fim 
de apresentar conceitos e fundamentos que embasaram a problemática tratada por 
este artigo. Desse modo, o objetivo geral deste estudo consistiu em verificar através 
da análise de artigos publicados, a opinião de alguns autores sobre a liderança, a 
importância do líder dentro de uma organização e as mudanças que ocorrem nas 
empresas com a atuação do líder. A metodologia utilizada consistiu em pesquisa 
qualitativa e exploratória baseada na revisão bibliográfica dos dados já existentes 
dentro da doutrina de gestão empresarial, explanando sobre os dados obtidos e 
ressaltando a partir deles sobre importância da influência da liderança na obtenção 
de melhores resultados empresariais. No que tange aos objetivos, a analise 
realizada se classifica como descritiva, tendo em vista que primordialmente visa se 
descrever a liderança e as técnicas que permeiam, a motivação dentro das 
organizações e como uma efetiva forma de liderança exercida pelos profissionais 
podem gerar um grande diferencial no mercado. 
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Introdução 

 

 

Este trabalho tem como tema a influência da liderança no desempenho da 

equipe, uma vez que no decorrer dos anos os estudos sobre esse instituto se 

intensificaram , e a partir dessas  mutações da sociedade a conceituação sobre as 

formas de gestão empresarial também se modificou.   

Em termos históricos, os estudos sobre liderança se deram inicialmente 

entre os períodos de 1904 a 1948 e concluíram que cerca de 34 traços 

comportamentais estão presentes nos bons líderes. O foco nesses estilos de 

liderança ficou nítido também no início da década de 50, quando ocorreram grandes 



pesquisas buscando a compreensão de como um bom líder deveria agir. 

(BERGAMINI, 1994). 

Nesse aspecto, motivação também é essencial nos meios produtivos uma 

vez que é a chave do comprometimento, tendo em vista que é a forma mais fácil 

para as empresas conseguirem pessoas mais competentes do que comprometidas. 

Portanto, identificar fatores capazes de promover a motivação dos empregados e 

dominar as técnicas adequadas para trabalhar com este instituto está se tornando 

uma técnica das mais importantes para os gerentes. (GIL, 2001). 

Sendo assim, a motivação e a inspiração dos funcionários são essenciais no 

processo de manutenção da equipe, levando os líderes a exercer a influência no 

trabalho, com a finalidade de compreender e aprimorar técnicas eficientes de 

motivação e de liderança que irão refletir diretamente nos resultados das empresas. 

Diante do exposto, a estudo realizado será motivado pelo seguinte 

questionamento: „‟Em que efeito a liderança é capaz de motivar e inspirar a equipe 

em seu desempenho, alcançar suas metas e ultrapassar seus limites?‟‟ 

Como objetivo geral o presente trabalho visa verificar através de artigos 

publicados e de uma revisão bibliográfica, a opinião de alguns autores sobre a 

liderança, a importância do líder dentro de uma organização e as mudanças que 

ocorrem nas empresas com a atuação do líder. 

De forma mais específica, o estudo objetiva analisar meios que o líder busca 

para motivar a equipe,entender quais as formas de inspiração da liderança para com 

a equipe e estudar os métodos usados pela liderança, em que possa induzir a 

equipe alcançar suas metas e avaliar o que leva a equipe à ultrapassar os seus 

limites e trazer um retorno para a empresa. 

No que tange aos procedimentos metodológicos utilizados, insta salientar que 

o artigo cientifico será baseado na pesquisa qualitativa, baseada na bibliografia 

existente a respeito do tema abordado. 

 

2. Referencial Teórico 
 

Para a efetiva compressão do assunto proposto, torna-se necessária a 

apresentação de alguns conceitos básicos que fundamentam a temática escolhida. 

Sendo assim, passaremos observar a revisão bibliográfica realizada na doutrina 



especialista em gestão empresarial e em estratégias de liderança que visam 

melhores resultados empresariais.  

 

2.1 O papel do indivíduo dentro da empresa 
 

Os indivíduos tem papel extremamente relevantes dentro das empresas e  

nessas organizações é que vive-se um ambiente de interação entre fatoress internos 

e externos. Compreender e aprimorar essas relações de interação é um processo 

complexo. Nas palavras de Garret (2006), a visão que as pessoas apresentam da 

empresa, referindo-se aos indivíduos que a compõem leva a conflitos e divergências 

operacionais que acabam por diminuir os resultados da organização. 

Nessa perspectiva, um grande desafio para os líderes é fazer com que seus 

colaboradores formem um grupo coeso, capaz de colaborar entre si a favor das 

metas estabelecidas e do crescimento de todos. 

Desse modo, Vroom (1997, p. 6), dissertou que: “conquistar a lealdade de 

centenas ou milhares de indivíduos em uma empresa para que eles direcionem suas 

energias em prol das metas da empresa é tarefa extremamente difícil”.  

Daí verifica-se a importância da gestão de pessoas nos ambientes 

organizacionais, uma vez que entender as necessidades dos funcionários sem 

deixar de focar nos interesses da empresa também é uma batalha travada pelos 

gestores empresariais.  

De acordo com o que explana DuBrin (2006), os trabalhadores podem ser 

diferenciados quanto a sua habilidade mental ou inteligência, entendendo-se,nesse 

aspecto, a inteligência como a capacidade de adquirir e aplicar conhecimentos e a 

solução de problemas. Também se diferenciam quanto a sua personalidade, a qual 

o doutrinador conceitua como os padrões de comportamento persistentes e duráveis 

de um indivíduo e como a responsável pela sua singularidade.  

 Os autores Griffin e Moorhead (2006) dissertam no mesmo sentido 

acrescentando no que tange à personalidade que cabe aos gestores visar 

compreender as características básicas da personalidade de cada empregado, 

analisando a influência dela tanto sobre o comportamento na organização, como 

também sobre a percepção e atitudes referentes à empresa 

Diante desse contexto, observa-se que por se tratar de uma relação 

interpessoal, inúmeros podem ser os conflitos existentes dentro de um ambiente de 



trabalho. Daí a necessidade de se observar também quais atitudes podem 

solucionar tais lides na organização a fim de torna-la um ambiente conciso e 

harmonioso. 

Nesse sentido, Macêdo et al (2004, p. 133) asseveram que:  

 

(...) o grande desafio do líder é saber administrar a ocorrência do 
conflito, já que não representa uma manifestação de fracasso de 
uma ou de ambas as partes envolvidas, mas uma forma de as 
pessoas externarem diferenças.  
 

Logo,  verifica-se a necessidade de encarar o conflito como um fator real e 

necessário nas empresas, uma vez que é a partir da solução dos conflitos que se 

viabiliza a mudança e a evolução na organização. 

Cada indivíduo dentro da empresa desempenha representa um ser singular, o 

qual o comportamento não se limita somente ao cargo que exerce, mas também à 

sua personalidade. Logo, o comportamento o gestor da organização deve visar 

compreender seus colaboradores ao invés de somente dividir as funções a serem 

exercidas por eles. De acordo com Griffin e Moorhead (2006), este entendimento 

proporciona aos colaboradores um conjunto de ferramentas que auxiliam na 

execução das tarefas com mais eficiência.  

 DuBrin (2006, p. 2) define o comportamento organizacional da seguinte 

maneira: “comportamento organizacional é o estudo do comportamento humano no 

local de trabalho, a interação entre as pessoas e a organização em si”. Sendo assim, 

tal conceito consiste em buscar compreender com mais clareza os motivos de as 

pessoas assumirem determinadas posturas visando, acima de tudo, explicar, prever 

e controlar comportamentos. 

Daí surge começa a surgir em nosso estudo o papel que pode ser 

desempenhado pelo líder dentro da organização. Nas palavras de Griffin e 

Moorhead (2006), a análise do comportamento organizacional realizada pelos 

líderes sobre seus funcionários deve levar em consideração a singularidade de cada 

um dos colaboradores, tendo em vista que cada um carrega consigo um repertório 

específico e único de formação, características e experiências. 

Diante dessa perspectiva, verifica-se também que o comportamento de cada 

colaborador é moldado pela cultura organizacional, que é conceituada como o 

conjunto de ações, crenças e valores compartilhados e desenvolvidos em 

determinada organização (MORAIS,2007). 



Desse modo, observa-se que a cultura organizacional funciona como um 

norte em que os colaboradores se guiam na organização no que se refere ao 

comportamento que devem adotar.  

 Para Schermerhorn et al (1999), a cultura pode ser definida como a forma 

aprendida e compartilhada de se fazer as coisas dentro de determinada sociedade e 

complementam afirmando que : “nós não nascemos com uma cultura, e sim em uma 

sociedade que nos ensina a cultura”.  

Nesse aspecto, compreende-se  a importância da sociedade com relação à 

formação cultural das pessoas e, consequentemente,  das organizações. Todos os 

colaboradores podem, portanto, aprender a cultura da empresa em que estão 

inseridos por meio de um processo de socialização, ou seja, através de “um método 

de doutrinar os empregados sobre a organização, de modo que eles perpetuem a 

cultura” (DUBRIN, 2006, p. 355).  

Diante de todo o exposto, torna-se nítida a complexidade do ambiente 

organizacional e verifica-se que tal complexidade faz das organizações um ambiente 

vulnerável, uma vez que o clima de cada entidade por variar ou ser favorável para 

uns e não para outros.  

 

2.2  A liderança  
 

Tendo em vista a complexidade do ambiente empresarial e a importância da 

atuação do líder sobre o comportamento de seus colaboradores, pode-se 

compreender a necessidade de desenvolvimento constante dos estudos a respeito 

deste tema. 

Com o passar dos anos e com a evolução das pesquisas acadêmicas sobre 

essa temática, observa-se que as percepções sobre o conceito de liderança também 

foram passando por mutações.   

Em termos históricos, os estudos sobre o tema se deram, inicialmente, entre 

os períodos de 1904 a 1948 e concluíram que cerca de 34 traços comportamentais 

estão presentes nos bons líderes. Ressalta-se também que o foco nos estilos de 

liderança ficou nítido também no início da década de 50, quando houve grandes 

pesquisas buscando a compreensão de como um bom líder deveria agir. 

(BERGAMINI, 1994). 

 Nas palavras de Hunter (2004), o bom chefe era, na década de 60, aquele 

que delegava funções, exercia controles mecânicos, planejava, comandava, 



organizava, controlava, corrigia e possuía controle total sobre seus subordinados 

dentro da organização.  

Contudo, no decorrer dos anos e dos estudos realizados observou-se que a 

atuação do líder poderia ser estratégica e mais inovadora, visando não somente 

delegar atribuições, mas também adotar métodos que mantivessem suas equipes 

mais impulsionadas a trabalhar em prol dos objetivos das empresas, visando 

resultados satisfatórios, daí uma explicação contundente da abrangência das 

pesquisas com foco nessa área de gestão, conforme veremos a seguir.   

Sendo assim, inúmeros foram os estudos objetivando compreender como 

deve ser o comportamento do verdadeiro líder, nesse sentido, cabe destacar 

também o que assevera Bergamini (1994, p. 103), vejamos: 

 

 Dentro de toda multiplicidade de aspectos sob os quais se estudou 
liderança, percebe-se que alguns teóricos preocuparam-se em 
especial com aquilo que o líder é, procurando retratar traços ou 
características de personalidade que sejam os responsáveis por sua 
eficácia. Outros imprimiram maior dinâmica quanto à concepção do 
líder, buscando investigar aquilo que o líder faz, isto é, procuraram 
delinear diferentes estilos de liderança. Um terceiro grupo de 
pesquisadores em liderança procura analisá-la em função daquelas 
circunstâncias que determinam a eficácia do líder, buscando 
conhecer que variáveis do meio ambiente podem influir no 
desenvolvimento do vínculo líder-seguidor. Existe também um grupo 
representativo de teóricos que se dedicou ao estudo das motivações 
subjacentes às atividades de dirigir pessoas. 

 

Diante do exposto, a liderança é a pedra angular de todos os tipos de 

organizações humanas, uma vez que essas são constituídas por pessoas, com 

sentimentos, desejos e motivos diferentes, sujeitos à influência do ambiente em que 

estão inseridas. (ROCHA et al, 2016).  

Nessa perspectiva, observa-se que o bom gestor deve se atentar para 

fatores que ultrapassam os cálculos e números contábeis, devendo também buscar 

estratégias na qual suas decisões influenciem positivamente seus colaboradores, o 

que por cadeia acabará por viabilizar o alcance de maiores resultados empresariais.  

Nas palavras de Ervilha (2008, p.54) a liderança é „‟influenciar e conduzir 

pessoas nas situações em que é identificado um objetivo claro e definido, que busca 

os resultados desejados.‟‟ Esse fenômeno também pode ser definido como a 

capacidade de influenciar pessoas a agir da maneira que se deseja (HUNTER, 

2004). 



Desse modo, não existe consenso absoluto entre os doutrinadores a 

respeito deste conceito. Para alguns, o importante é somente o poder de influência 

exercido pelo líder sobre a sua equipe, já outros se preocupam com aspectos que 

permeiam a personalidade do líder e suas atitudes. (CAVALCANTI ET AL, 2006). 

Logo, a pesar de não existir um consenso entre os doutrinadores sobre o 

efetivo conceito do tema tratado, verifica-se que a liderança é muito relevante para a 

gestão empresarial e, sobretudo, para aqueles que atuam e convivem dentro das 

organizações. 

Nesse contexto, é imprescindível também apontar que ser líder torna-se 

sinônimo de ser motivador, na prática profissional. Desse modo, vejamos o que 

escreve Bergamini (1994 p.105): 

 

A contribuição feita pelas teorias que ressaltaram a importância da 
motivação dentro do processo de liderança é inestimável. Já foi 
possível perceber que, na busca da eficácia, não cabe ao líder 
motivar seus seguidores. Quando aceitam um novo emprego, as 
pessoas, em geral, estão cheias de esperanças e acalentam 
expectativas, sendo, por isso, depositárias de um rico manancial de 
motivação. O potencial sinergético contido nas necessidades 
motivacionais constitui um repertório básico de forças pessoais que é 
inerente a cada um. Desconhecer essa fonte natural de motivação 
representa um impulso fatal rumo à desmotivação. Ignorar essa 
predisposição natural é como assumir a filosofia taylorista que 
preconiza a indolência natural do ser humano. 
 

Sendo assim, verifica-se que através da realização da gestão 

desempenhada pelo líder, as técnicas motivacionais merecem um grande destaque. 

Conforme mencionado, este instituto gera grande influência sobre as forças 

pessoais dos funcionários, uma vez que pode ajudar a mantê-los comprometidos e 

entusiasmadas a buscar sempre os melhores resultados empresariais.  

 

2.2 A definição de motivação  
  

Na concepção de Maximiano (2010), a palavra motivação deriva-se do latim 

motivos, movere, que tem o significado de mover. Outras palavras que possuem a 

mesma origem são: motor, motivo e emoção. Na forma original motivação indica o 

processo de incentivar o comportamento do ser humano por alguma razão. Este 

comportamento é sempre motivado, um motor que funciona e movimenta-o. 

No mesmo sentido, Gil (2001) assevera que a motivação é a chave do 

comprometimento, tendo em vista que é a forma mais fácil para as empresas 



conseguirem pessoas mais competentes do que comprometidas. Portanto, identificar 

fatores capazes de promover a motivação dos empregados e dominar as técnicas 

adequadas para trabalhar com este instituto está se tornando uma técnica das mais 

importantes para os gerentes. 

Dada a importância da motivação nas entidades Barbosa e Valdisser (2017 

p. 45) asserveram que „‟a motivação e satisfação estão associadas e caracterizam-

se pelo desenvolvimento emocional e social das pessoas. Para que as pessoas 

produzam mais e sintam-se realizadas, é necessário trabalhar a motivação e a 

satisfação dentro do seu ambiente social, profissional e familiar. „‟ 

Nesse contexto, Para motivar as pessoas, o motivador precisa ter um 

comportamento positivo de auxilio a outras pessoas e entusiasmar-se com elas. O 

funcionário não pode se sentir como qualquer um a fazer parte da empresa, mas sim  

como aquele cujas atividades exercidas e serviços prestados fazem toda a diferença 

para a equipe de trabalho. (GIL, 2001). 

Sendo assim, a liderança fundamentada na motivação dos recursos 

humanos das organizações pode acarretar em inúmeros benefícios e alcançar 

resultados de relevância para os objetivos empresariais.  

 

2.3 O papel efetivamente exercido pelo líder e os estilos de 

liderança 

 

As primeiras pesquisas acadêmicas a fim de compreender as habilidades dos 

líderes foram desempenhadas por Robert Katz (1974) e segundo esse doutrinador, 

para conseguir resultados o líder necessita buscar desempenhar seu trabalho 

considerando três habilidades: técnica, humana e conceitual. (NASCIMENTO et al, 

2016). 

A habilidade técnica, nessa perspectiva é aquela em que o líder utiliza 

conhecimentos, métodos e técnicas, com os equipamentos necessários para o 

desempenho das tarefas específicas através da experiência e da educação 

(CHIAVENATO,2000).  

 Sendo assim, observa-se que essa habilidade do líder requer sobretudo um 

conhecimento mais especifico, já que o mercado contemporâneo esta, cada vez 

mais, em busca de colaboradores com qualidade técnicas mais aprofundadas.  



 No que tange à habilidade denominada humana, Chiavenato (2009) explica 

que a mesma consiste em capacidade e facilidade de trabalhar com pessoas, 

comunicar-se com elas, compreender suas atitudes e motvar determinados grupos 

de pessoas. 

 No que tange  à habilidade conceitual, Gruber (2001) informa que : 

 

A habilidade conceitual consiste na capacidade de visualizar o 
empreendimento como um todo, isto é, reconhecer como as várias 
funções dentro da organização são interdependentes, e como 
mudanças em cada parte podem afetar todas as demais. 
Reconhecer relacionamentos, percebendo se os elementos 
significativos existentes em cada situaçao, permitem ao líder ser 
capaz de atuar proativamente, o que acarreta um fluxo saudável de 
cumprimento de atividades em toda a organização. 
 

 No mesmo sentido, Chiavenato (2000) também disserta sobre os aspectos 

relativos à habilidade conceitual :  

 

[...] consiste na capacidade de compreender a complexidade da 
organização com um todo e o ajustamento do comportamento de 
suas partes. “Essa habilidade permite que a pessoa se comporte de 
acordo com os objetivos da organização total e não apenas de 
acordo com os objetivos e as necessidades de sue departamento ou 
grupo imediato.” As habilidades conceituais são imprescindíveis aos 
Administradores de Topo (p. 3).  

 

Em geral, as três habilidades acima explanadas acabam se confundindo 

quando se trata da prática profissional, uma vez que é difícil definir exatamente os 

limites que permeiam tais conceitos. 

 

2.4 Estilos de Liderança  

 

Ainda no intuito de compreender o efetivo funcionamento de uma 

organização, os pesquisadores visaram avaliar determinados comportamentos 

exercidos pelos líderes, a fim de determinar seus estilos de liderança. Essa temática, 

fundamenta-se na doutrina existente com foco no que dissertam grandes teóricos da 

área. De acordo com tais especialistas, existem diversos estilos de liderança, sendo 

eles: autocrática, democrática, liberal, paternalista, situacional, transacional, 

transformacional e carismática. 

 



2.4.1 Liderança Autocrática 

 

O primeiro estilo de liderança apresentado, é aquele no qual o líder 

autocrático fixa as  diretrizes sem nenhuma participação na equipe que comanda, 

determinando as providências a serem tomadas na execução das tarefas na medida 

em que se tornam necessárias e sem nenhum tipo de previsibilidade 

(CHIAVENATO,2003). 

Desse modo, verifica-se que o líder que adota esse estilo de atuação toma as 

decisões sozinho e sem qualquer participação do grupo de indivíduos que ele 

gerencia, limitando cada um deles a executar as tarefas que ele determinar. 

 

2.4.2. Liderança Democrática 

 

 O líder estilo democrático tem uma forma diversa de atuar, permitindo que os 

colaboradores participem das tomadas de decisão de forma participativa. Nas 

palavras de Costa (2012,p.01), 

 

As decisões são tomadas em conjunto com o grupo. Este determina 
as técnicas de execução das tarefas e sua divisão. Cada membro do 
grupo tem a liberdade de escolher seus companheiros de trabalho. O 
líder é participativo e procura ser um elemento normal no grupo, 
sugerindo quando solicitado e sempre apresentando alternativas 
para o grupo escolher. Suas avaliações são objetivas, e quando 
necessita criticar ou elogiar, limita-se aos fatos . 

 

 Nessa perspectiva, observa-se que o estilo de liderança democrático viabiliza 

o relacionamento entre todos os colaboradores e seu gestor, objetivando que as 

pessoas se relacionem com franqueza e com liberdade em executar melhor suas 

tarefas.  

 

2.4.3 Liderança Liberal 

  

 De acordo com Chiavenato (2003,p.125) nesse estilo de liderança, 

 

(...) o líder delega totalmente as decisões ao grupo e deixa-o 
completamente à vontade e sem controle algum. Embora a atividade 
dos grupos fosse intensa, a produção foi medíocre. As tarefas se 
desenvolviam ao acaso, com muitas oscilações por motivos pessoais 



e não relacionados com o trabalho. Notou-se forte invidualismo 
agressivo e pouco respeito ao líder. 

 

Nessa perspectiva, o gestor oferece autonomia para cada um ser responsável 

pelo que executa, mais ele devendo estar atento para qualquer tipo de 

eventualidade. 

 

2.4.4. Liderança paternalista 

 

Para Goleman (2015,p.02) “(...) este estilo de liderança gira em torno das 

pessoas valoriza os indivíduos e as suas emoções mais do que as suas tarefas ou 

objetivos”. 

 Sendo assim, nesse caso estabelece-se entre líder e subordinado uma 

relação parecida com a de pai e filho, minimizando os conflitos uma vez que todos 

trabalham em prol do mesmo objetivo, sem se esquecer a função de cada um dentro 

da organização.  

 

2.4.5. Liderança situacional 

 

Nesse estilo de liderança verifica-se a necessidade de o gestor desenvolver 

sua percepção da equipe para definir qual comportamento acha mais adequado. 

Silva (2006), citado por Silva (2013) disserta que nessa forma de gestão:   

 

O fator chave na liderança situacional é a necessidade do líder 
desenvolver sua sensibilidade e percepção, diagnosticando sua 
equipe para que possa definir como ira se comportar, pois em 
qualquer situação a liderança deve realizar suas funções de gerir a 
atenção concentrada em objetivos e resultados (2006, p. 2).  

 

Logo, a liderança situacional é aquela em que as atitudes do líder serão 

definidas pela ocorrência de determinadas situações, ressaltando-se que ele pode 

agir de maneira diversa em cada caso concreto. (NASCIMENTO et al, 2016) 

2.4.6. Liderança transacional 

 

A liderança transacional ocorre quando o líder oferece aos seus subordinados 

determinadas recompensas ou até mesmo ameaça os colaboradores para que 



cumpram as metas estabelecidas por ele. Sendo assim, nesse estilo de gestão, o 

líder mostra aos colaboradores o que eles devem fazer em troca de determinados 

benefícios (NASCIMENTO et al, 2016) .  

 Nas palavras Borlot e Marques (2012) a liderança transacional é aquela que  

“[...] conduz ou motiva seus liderados na direção das metas estabelecidas por meio 

das definições de papéis e das exigências das tarefas” (p. 77). 

 

2.4.7.Liderança transformacional  

 

 Conforme assevera Peleias (2007, p. 01), Liderança transformacional é 

aquela capaz de mudar o comportamento de um empregado a partir de uma visão 

do líder, da inspiração de ideais, do estímulo intelectual e da consideração 

individualizada (cada pessoa possui necessidades individuais exclusivas). Logo, 

este líder motiva as pessoas, impelindo-as a agirem além de suas capacidades, 

transformando-as e alcançando os resultados organizacionais. 

Dessa forma, verifica-se que esse tipo de administração de pessoas desperta 

nos colaboradores a mudança de comportamento em razão do alcance das metas 

estipuladas.  

 

2.4.8. Liderança carismática 

 

 O último estilo de líder apresentado é o carismático, ou seja, aquele o qual 

são atribuídas qualidades e capacidades que podem parecer heroicas,mitológicas e 

extraordinárias. Dessa maneira, tal gestor pode se manifestar de várias maneiras:  

pode ser aquele que abraça a todos e sempre tem um sorriso sincero nos lábios, 

pode ser aquele que está sempre predisposto a ajudar, pode ser aquele que tem 

experiências positivas fora da empresa como o de estimulador de alguma ação 

social ou pode ser aquele que simplesmente gosta de organizar eventos de 

confraternização com o grupo. (VICENTE, 2012). 

Nesse aspecto, quando o  líder é carismático  influencia o seu colaborador a 

realizar as metas que ele desaja, pois ele proporciona um ambiente de trabalho mais 

alegre e saudável o que auxilia diretamente seu relacionamento com seus 

subordinados. 

 



Metodologia  
 

O artigo científico será baseado na pesquisa qualitativa, baseada na 

bibliografia existente a respeito do tema abordado. No que tange à pesquisa 

realizada ela se classifica sob diversas perspectivas, conforme demonstrado a 

seguir.  

 Quanto à natureza da pesquisa, ela se classifica como aplicada,esse tipo de 

pesquisa tem o objetivo de resolver problemas ou necessidades concretas e 

imediatas (APPOLINÁRIO,2004,P.152). 

Do ponto de vista da abordagem do problema de pesquisa, o estudo 

realizado será qualitativo, tendo em vista que essa pesquisa visa descrever a 

complexidade do problema apresentado e analisar a integração das variedades que 

permeiam a liderança e a sua influência nos resultados da equipe.  

Nesse sentido, Oliveira (2004, p. 117) assevera que: 

  
As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a 
facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada 
hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por 
grupos sociais, apresentar contribuições no processo de mudança. 

 

A respeito dos objetivos da pesquisa realizada, o estudo se classificará 

como descritivo, tendo em vista que primordialmente descreverá a liderança e as 

técnicas que permeiam a motivação dentro das organizações e a forma como a boa 

liderança exercida pelos  profissionais gera um grande diferencial no mercado.  

Nesse sentido, cabe salientar que as pesquisas descritivas, preocupam-se 

em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, sem que 

o pesquisador interfira neles. (ANDRADE, 2002).  

No que tange às técnicas e procedimentos de realização da pesquisa, o 

trabalho realizado se dará com base em pesquisa bibliográfica, uma vez que o 

estudo da presente pesquisa baseia-se em artigos já publicados sobre a temática 

apresentada. 

A pesquisa bibliográfica desenvolve-se com base em material já elaborado 

por outros autores, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Ainda 

que em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, 

as pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográfica, tem 



características específicas e visam demonstrar técnicas já apresentadas por outros 

autores sob uma nova perspectiva . (GIL, 2002, p.44). 

 

Considerações Finais 

 

 O estudo a respeito do funcionamento das organizações é uma temática de 

suma importância para diversas profissões, uma vez que as empresas estabelecem 

vínculos entre os indivíduos e ao mesmo tempo participam da economia de nosso 

país e compõem diretamente o cotidiano dos colaboradores que nelas atuam.  

Neste aspecto, o comportamento humano é um fator relevante que influencia 

no ambiente de trabalho e pode viabilizar a partir de determinados estímulos, o 

alcance de objetivos específicos de determinada organização empresarial.  

A liderança, portanto, é uma forma de estimular os colaboradores e conforme 

demonstrado na doutrina existente, deve ser exercida com visão estratégica a fim de 

alcançar resultados satisfatórios para as empresas e equipes em geral.  

Através do estudo realizado, foi possível conhecer os conceitos que 

permeiam este tema, verificando inicialmente o surgimento histórico da doutrina que 

compõem essa temática. 

Entre os autores que fundamentam o referencial teórico dessa pesquisa, 

destacam-se : Idalberto Chiavenato,Cecília Whitaker Bergamini e Andrew J. Dubrin. 

Esses teóricos dissertam principalmente sobre o comportamento humano dentro das 

organizações e sobre a influência dos estímulos exercido pelos líderes para o 

ambiente empresarial.  

Outro aspecto abordado na pesquisa é a motivação organizacional e sua 

relação com o bom desempenho das equipes, já que a motivação é uma das 

principais estratégias aptas a otimizar os resultados e alcançar metas pré 

estabelecidas. 

Diante de todo o exposto, com a realização do presente estudo foi possível 

verificar que a forma de atuação do líder pode influenciar o desempenho dos 

colaboradores e das equipes de forma geral, uma vez que o bom líder não é aquele 

que somente demanda ordens, mas aquele que objetiva manter seus funcionários 

motivados  e inspirados a trabalhar em prol dos objetivos empresarias.  



Alguns dos trabalhos analisados, demonstram que pesquisas recentes 

destacam os efeitos positivos do exercício da liderança estratégica dentro das 

organizações. Nessa perspectiva, com a revisão bibliográfica realizada foi possível 

responder ao problema que motivou esse trabalho reforçando a hipótese formulada 

de que a liderança tem efeitos relevantes e positivos sobre o desempenho das 

organizações, uma vez que transforma determinados grupos de indivíduos em 

equipes de trabalho empenhadas a alcançar metas e obter os melhores resultados.  
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