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Autor: Mathias Kämpf 

 

RESUMO – O artigo trata da definição de liderança, sua compreensão no mundo atual e a 

importância do líder dentro de uma organização. O conceito de liderança, define uma influência 

exercida sobre as pessoas que permite incentivá-los a trabalhar com entusiasmo por um objetivo 

comum. Quem exerce a liderança é conhecido como um líder e seu trabalho consiste em 

estabelecer um objetivo e aproveitar ao máximo as pessoas que querem trabalhar para alcançá-

lo.  O cenário hoje se converteu para um mundo de incertezas e instabilidades. Os empregos já 

não têm mais garantias como antigamente, o que era certo e duradouro se desmoronou e há 

dúvidas sobre o futuro. O papel dos líderes nos dias atuais está em uma função estratégica e 

abrangente de desenvolvimento humano e, para tal, se faz necessário o desenvolvimento de 

skills de liderança com foco no autoconhecimento e na vontade incansável de aprender. O 

objetivo principal deste trabalho é revelar mediante pesquisa bibliográfica e de artigos 

publicados o significado da liderança, suas diferentes ramificações e sua compreensão no 

mundo atual.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Evolução. Líder. Liderança. Skills.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 - INTRODUÇÃO  

 O conceito de liderança vem passando por diversas transformações ao longo do tempo, 

diversos autores divergem sobre o tema e como definir da melhor maneira esta palavra tão 

recorrente nos dias atuais.  

 De acordo com alguns autores, liderança se define através dos traços de personalidade 

de cada indivíduo, já para outros, o estilo de comando de cada líder auxilia na sua definição e 

outros autores definem o tema baseando-se no ambiente que este indivíduo está inserido.  

 Segundo Robbins, 2003, p. 149, “para que possamos avaliar a eficácia da liderança 

precisamos saber qual é o nível de influência e integração entre Líder e seus liderados. Os 

Líderes precisam ter em mente o estilo de liderança a que devem seguir”.  

 O avanço da Era da Informação faz com que o mercado de trabalho sofra mudanças 

significativas, como por exemplo: o processo de globalização (mundialização do espaço 

geográfico por meio da integração econômica, cultura, política e social em âmbito global), 

surgimento de novos valores pessoais e ideais profissionais, novos ambientes estudantis e de 

negócios (co-working), entre outros. 

 Um dos erros mais comuns nas organizações, desde o setor operacional até o estratégico, 

é o fato de que pessoas estão exercendo cargos de liderança sem ter o conhecimento e a 

capacitação necessária para ocupar tal posição. Ao não ter entendimento da sua missão, o 

destino do líder é o fracasso, e tudo vai depender, dentre outros fatores, da sua liderança.  

 Para Chiavenato, 2015, p 282, “os líderes hoje precisam entender que eles não podem 

mais decidir somente no seu feeling e fazer como sempre foi feito. Os novos líderes precisam 

ser inquisitivos e estarem sempre interessados em mudar e aprender.”  

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O presente artigo foi elaborado através de observações e levantamentos dos temas e de 

autores mediante pesquisa bibliográfica e de alguns outros pesquisadores, assimilando os 

conceitos já publicados, além de comparar opiniões e maximizar a experiência do conteúdo.   



 Referente à pesquisa bibliográfica, foi utilizado tanto autores com obras mais antigas, 

quanto atuais, como por exemplo, Idalberto Chiavenato, um dos autores nacionais mais 

conhecidos e respeitados na área de Administração de Empresas e Recursos Humanos, tendo 

publicado mais de 30 livros na língua portuguesa e 17 em Espanhol.  

 

3 – DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 DEFINIÇÕES DE LIDERANÇA 

 Embora seja uma palavra muito usada nos dias atuais, poucas pessoas sabem o 

verdadeiro significado da liderança. E menos indivíduos ainda conseguem aplicá-la de maneira 

correta tanto em sua vida particular, quanto sua carreira profissional. 

 Abaixo, alguns conceitos a respeito da diversidade de definições de liderança:  

 • Liderança é o comportamento de um indivíduo quando está dirigindo as atividades de 

um grupo em direção a um objetivo comum (HEMPHILL; COONS, 1957, p.7).  

 • Liderança é um tipo especial de relacionamento de poder, caracterizado pela percepção 

dos membros de um grupo, no sentido de que outro membro tenha o direito de prescrever 

padrões de comportamento no que diz respeito à qualidade de membro desse grupo (JANDA, 

1960, p.358).  

 • Liderança é influência pessoal exercida em uma situação e dirigida através do processo 

de comunicação, no sentido de atingir um objetivo específico (TANNENBAUM, 

WESCHILER, MASSARIK, 1961, p.24).  

 • Liderança é uma interação entre pessoas, na qual uma apresenta informação de um tipo 

e de tal maneira que os outros se tornam convencidos que seus resultados serão melhorados 

caso se comporte de maneira sugerida (JACOBS, 1970, p. 232).  

 • Liderança é o início e a manutenção de estruturas em termos de expectativa e interação 

(STOGDILL, 1974, p.411). • Liderança é o incremento e a manutenção sobre e cima de uma 

submissão mecânica com diretrizes rotineiras da organização (KATZ; KAHN, 1978, p. 528).  

 • Liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado na direção 

da realização de um objetivo (ROACH; BEHLING, 1984, p.46).  



 • Liderança é o processo de exercer influência sobre pessoas ou grupos nos esforços 

para a realização de objetivos em uma determinada situação (CHIAVENATO, IDALBERTO, 

2000, p.89). 

 Já Maximiano, 2000, p.331, entende que “a liderança é uma função, papel, tarefa ou 

responsabilidade que qualquer pessoa precisa desempenhar, quando é responsável pelo 

desempenho de um grupo”.  

 

              Quadro 01: os cinco maiores líderes da história mundial 

Bill Gates Por volta dos seus 21 anos de idade, sagrou-se um dos mais 

joens e bem-sucedidos empreendedores. Ao lado de seu 

amigo e parceiro empresarial, Paul Allen, fundou a 

Microsoft – a mais importante e popular empresa produtora 

de software de todo o planeta. Foi um dos desbravadores no 

campo da criação de um produto que subverteria o modo de 

vida do mundo moderno: o computador pessoal, ou PC. Bill 

Gates construiu um império ao pensar de uma forma 

inovadora, a ponto de modificar completamente o estilo de 

vida da humanidade.     

Walt Disney Nasceu em 1901 e morreu em 1966, antes mesmo de 

inaugurar seu famoso parque. Criou uma organização que é 

referência mundial e tem como foco trabalhar com 

excelência e ir além, conquistando resultados cada vez 

maiores e melhores, com clientes satisfeitos e fidelizados, 

que indicam e divulgam a marca como se estivessem 

ganhando algo por isso. A Disney tem como premissa 

valorizar seu cliente interno, construindo uma cultura 

organizacional voltada para o sucesso, com líderes de alta 

performance que estimulam um ambiente colaborativo, com 

colaboradores engajados que se apropriam do propósito da 

empresa. 

Nelson Mandela Principal representante do movimento antipartheid, Nelson 

Mandela foi um guerreiro da luta pela liberdade. Para o 

governo sul-africano, porém, ele era um terrorista. Passou 

quase três décadas na cadeia e, ainda assim, se tornou um 

ícone internacional na defesa das causas humanitárias. 

Steve Jobs Falecido em 2011, foi um empresário americano responsável 

pela fundação da Apple. Com sua criatividade, 

perfeccionismo e espírito de liderança, Jobs agregou seus 

valores pessoais a seus produtos, gerando mais que 



consumidores, e sim fãs da marca, Provou, então, que a 

cultura organizacional é um grande aliado de 

competitividade de uma empresa.  

Martin Luther King Martin Luther King Jr. foi um importante pastor evangélico 

e ativista político norte-americano. Lutou em defesa dos 

direitos sociais para os negros e mulheres, combatendo o 

preconceito e o racismo. Defendia a luta pacífica, baseada no 

amor ao próximo, como forma de construir um mundo 

melhor, fundamentado na igualdade de direitos sociais e 

econômicos.  

                 Fonte: IBC – Instituto Brasileiro de Coaching (2014). 

  

3.2 TIPOS DE LIDERANÇA 

 Nos primórdios do século XX, prevaleceram os estudos sobre liderança, entendida como 

qualidade inerente a certas pessoas ou traço pessoal inato. A partir dos anos 30-35, evoluiu-se 

para uma concepção de liderança como unificação de comportamentos e de skills que podem 

ser ensinadas aos indivíduos que, desta forma, teriam a possibilidade de se tornarem líderes 

desenvolvidos e eficientes. 

 Conforme o tempo foi passando, os pesquisadores encerraram a busca de uma única 

essência de liderança, percebendo o quão era diversificado o tema e a necessidade de analisar 

muitas variáveis situacionais.    

  Quadro 02: Tipos de Liderança 

 LIDERANÇA 

AUTOCRÁTICA 

LIDERANÇA 

LIBERAL 

LIDERANÇA 

DEMOCRÁTICA 

TOMADA DE 

DECISÕES 

Apenas o líder decide 

e fixa as diretrizes, 

sem qualquer 

participação do grupo 

Total liberdade para a 

tomada de decisões, 

onde o líder não tem 

os melhores 

resultados devido a 

deixar sua equipe sem 

apoio e estrutura 

As diretrizes são 

debatidas e decididas 

pelo grupo que é 

estimulado e assistido 

pelo líder. Este sabe 

ouvir e aceita críticas 

ou sugestões. 

PROGRAMAÇÃO 

DOS TRABALHOS 

O líder determina 

providências para a 

execução de tarefas, 

uma por vez, na 

A participação do 

líder no debate é  

limitada,  

apresentando apenas 

O próprio grupo 

esboça providências 

para atingir o alvo 

com o 



medida em que são 

necessárias e de modo 

imprevisível para o 

grupo 

alternativas ao grupo, 

esclarecendo que 

poderia fornecer 

informações desde 

que solicitadas.  

aconselhamento 

técnico do líder. As 

tarefas ganham novos 

contornos com os 

debates. 

DIVISÃO DO 

TRABALHO 

O líder que determina 

qual a tarefa que cada 

um deverá executar e 

qual seu companheiro 

de trabalho. 

Tanto a divisão das 

tarefas como a 

escolha dos colegas 

ficam por conta do 

grupo. Aboluta falta 

de participação do 

líder. 

A divisão das tarefas 

fica a critério do 

grupo e cada membro 

tem liberdade de 

escolher seus próprios 

colegas. 

PARTICIPAÇÃO 

DO LÍDER 

O líder é pessoal e 

dominador nos 

elogios e nas críticas 

ao trabalho de cada 

um. 

O líder não faz 

nenhuma tentativa de 

avaliar ou regular o 

curso das coisas. Faz 

apenas comentários 

quando perguntado.  

O líder procura ser 

um membro normal 

do grupo. É objetivo e 

estimula com fatos, 

elogios ou críticas 

FONTE: CHIAVENATTO (1997, p. 50)  

 

 O papel do líder passa, também, por assegurar que a organização é capaz de enfatizar 

relações que ajudam a alcançar os resultados desejados. As culturas colaborativas constituem 

uma poderosa ferramenta a estimular pelo líder. Uma colaboração não participativa e/ou 

ineficiente entre os membros da organização é um fator desestabilizador da liderança de 

qualidade.  

 Segundo Chiavenato, 2015, p. 349, “a liderança é um pilar essencial para o 

funcionamento das organizações formadas por sujeitos que aspiram alcançar metas e objetivos 

comuns ainda que possuam interesses pessoais diversos”. 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

 É notório que o mundo está avançando com muita velocidade. Os profissionais não 

podem deixar apagar a chama de buscar novos conhecimentos, novas características e skills 

necessárias para esse novo cenário empresarial. A dinamicidade é vista com bons olhos pelas 

empresas, além de boas práticas e políticas atualizadas, por pessoas que já possuam ou queiram 



desenvolver ainda mais competências para exercer uma boa liderança e que realmente estejam 

engajados com a proposta das organizações. 

 Grandes líderes já nos deixaram, outros muitos virão, e as qualidades passadas e futuras 

serão realmente diferentes, com respostas nem sempre mais complexas ou imediatas, almejando 

novas realizações e sendo mais flexíveis. 

 Em um mundo onde os reports são quase que instantâneos, as pessoas precisam 

aprimoras suas skills, buscar sempre o conhecimento para, consequentemente, estarem 

atualizadas e dispostas a evoluir.  
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