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RESUMO: Com as mudanças constantes nas organizações, estas vêm exigindo pessoas cada vez 

mais sintonizadas e flexíveis em seus ambientes de trabalho. Mediante isso, este artigo busca 
compreender os aspectos da liderança gerencial e identificar o grau de influência com o fator de 
comprometimento da equipe, acerca de uma reflexão quanto à importância deste profissional para a 
organização. Os líderes interferem no desempenho das organizações, onde a confiança dos 
colaboradores junto ao líder é um atributo essencial e determinante para o seu grau de influência. 
Uma pessoa torna-se líder pelos seus atos e não pela posição ocupada, este por sua vez, demonstra 
empolgação, entusiasmo e uma atitude positiva, alavancando o desempenho da equipe, além disso,o 
líder gerencial deve demonstrar as características de um gerente e as habilidades de um líder. 
Através da pesquisa qualitativa observou-se que a liderança deve ser estimulada diariamente por ser 
um grande influenciador nas organizações, assim a capacidade de liderar não pode mais ser visto 
como congênito, mas sim uma postura de competências e atitudes essenciais para o progresso e 
sucesso de uma organização.   
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações sofrem mudanças constantes, tais como as novas 

tecnologias, mercados globalizados e mais competitivos, influenciando e sendo 

influenciado. Frente a isso, as organizações vêm exigindo pessoas cada vez mais 

sintonizadas e flexíveis em seus ambientes de trabalho. 

 As lideranças sempre foram condutores nas organizações ao alcance da 

excelência e da própria superação. O líder por sua vez, tem papel de fazer com que 

essa equipe alcance os objetivos propostos em prol da organização. E assim este 

estudo focará no assunto liderança gerencial.    

A questão que norteia este é identificar qual a relação da liderança gerencial 

com o fator de comprometimento da equipe? 

Hipótese¹: A liderança gerencial foca em obtenção de resultados, assim, há 

comprometimento em relação ao líder.  

Hipótese²: A liderança gerencial é um grande influenciador nas organizações, 

desta forma, este profissional tende a interferir no comportamento e 

comprometimento da equipe. 

O estudo em questão tem como objetivo identificar o grau de influência do 

líder gerencial no comprometimento da equipe. 

À vista disso será identificada a diferença entre líder e gerente, os estilos de 

liderança, as características de um líder gerencial e habilidades necessárias para a 

função, os níveis de satisfação da equipe para com o líder e o papel e importância 

deste profissional para as organizações e colaboradores. 
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Os líderes são fatores importantes e interferentes no desempenho das 

organizações. Ótimos comunicadores, observadores e identificadores, o líder deve 

focar nos valores coletivos, traçando estratégias e objetivando o alcance dos 

objetivos empresariais junto a equipe.    

Para Spear (2010, p. 220) os líderes são: “[...] responsáveis por definir 

objetivos, alocar recursos para busca de objetivos e estabelecer o nível emocional 

para as organizações que eles comandam [...]”. 

A confiança é a credibilidade do profissional para com sua equipe, este fator 

determinará qual o grau de influência que os colaboradores estarão propensos a 

aceitar.    

De fato, Chandler (2012) defende a ideia de que o líder deve ter coragem e 

iniciativa para tomar decisões e fazer grandes esforços para o alcance do objetivo. 

Uma pessoa torna-se líder pelos seus atos e não pela posição ocupada, assim este 

demonstra empolgação, entusiasmo e uma atitude positiva em relação ao seu 

trabalho sempre alavancando o desempenho da equipe. 

Os colaboradores são fundamentais para a existência de uma organização, 

sua participação faz com que o processo de crescimento aconteça, pois é através 

destes que podem surgir ideias, sugestões, críticas, etc. O líder por sua vez deve 

incentivar sua equipe e fazer com que se comprometam com a filosofia e objetivos 

da organização.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

Um líder está presente em praticamente todas as áreas, lugares ou setores 

da sociedade. 

De acordo com Soares (2015, p. 42): para alcançar a liderança eficaz: “[...] é 

preciso ter autoridade formal com capacidade de liderar [...]”. 

Um perfil de liderança surgiu com a revolução industrial, os líderes eram 

aqueles que comandavam a empresa sem utilizar o conhecimento ou a criatividade 

dos funcionários. O mundo globalizado exige profissionais que consigam se adaptar 

rapidamente a novos ambientes socioeconômicos e políticos, tendo uma devolutiva 

hábil as exigências do mercado. 

Nesse século XXI, a globalização faz com que as empresas sejam mais 
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competitivas. Soares (2015) complementa que para atender a demandado mercado 

globalizado as empresas devem recrutar, treinar e desenvolver líderes para tornar os 

demais funcionários em agentes de mudanças.  

 Um dos desafios dos líderes consiste em manter a equipe focada nos 

objetivos organizacionais, e a inteligência emocional contribui para negociar com a 

equipe.  

Líder, gestor, gerente e chefe têm propósitos e habilidades diferentes. Os 

profissionais devem se adequar de acordo com a necessidade da empresa, 

buscando inovação e melhorias contínuas. 

De acordo com Fernandes (2011) o líder gerencial deve dominar todas as 

características do gerente e as habilidades do líder.  

Observe que podemos ter um gerente sem pessoas, pois este gerenciará os 

processos e sistemas organizacionais, porém não se é possível ter um líder sem 

pessoas. 

Outrossim, Hunter (2006) afirma em seu livro que: “[...] gerência é o que 

fazemos, liderança é o que somos”. O bom gerente, em geral, é aquele autoritário e 

centralizador. O bom líder, por sua vez, significa conquistar as pessoas, envolvê-las 

de forma que coloquem seu coração, mente, espírito, criatividade e excelência a 

serviço de um objetivo. 

A confiança é um atributo essencial e determinante do líder para com sua 

equipe, e este fator se torna fundamental no relacionamento líder e liderado. Sabe-

se que a confiança são expectativas positivas que depositamos em outra pessoa, e 

que só é possível quando há um amadurecimento no relacionamento profissional. 

Em vista disso, Robbins (2009) denota que a confiança implica que nos 

tornamos vulneráveis, e assumimos o risco do desapontamento ou do abuso. Para 

se conseguir a confiança o líder deve ter integridade, competência, consistência, 

lealdade e abertura. 

Cada perfil do líder, influência de modos distintos o ambiente de trabalho, 

deste modo, observa-se três estilos de liderança e em cada estilo o líder mostra uma 

ligação diferente com os subordinados, são elas: Liderança autocrática, Liderança 

liberal e a Liderança democrática.  

A liderança autocrática, o líder é completamente autoritário e dominador, ele 
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tem seus subordinados em suas mãos, afirma Lopes (2013, p.68): “[...] além da 

tarefa que cada um deve executar, o líder determina ainda qual o seu companheiro 

de trabalho [...]”. 

Os subordinados que possui um líder autocrático, só trabalham quando este 

está próximo e apresentam um volume muito grande de trabalho, essas pessoas 

trabalham com uma tensão, frustração e agressividade ao extremo. 

Hunter (2006, p.29) afirma “[...] o líder sempre deixa sua marca. A única 

dúvida é que tipo de marca será. Será que as pessoas trabalham de forma mais ou 

menos produtiva porque o chefe estava lá?”. 

Por sua vez,na liderança liberal, a equipe tem total liberdade para tomada de 

decisão, seja individual ou em grupo. Para Lopes (2013, p.69) “Nesse tipo de 

liderança as pessoas têm mais liberdade na execução dos seus projetos, indicando 

possivelmente uma equipe madura, auto dirigida e que não necessita de supervisão 

constante”. Porém o líder é considerado uma pessoa fraca pelos seus subordinados 

e o trabalho fica sem qualidade. 

 Já a liderança democrática ou liderança participativa, ao contrário das outras 

duas, o líder trabalha e toma decisões em conjunto, ele interage bem com a equipe, 

e se preocupa com o trabalho dos subordinados sejam eles em grupo ou individuais. 

Lopes (2013, p.69) ainda diz que, “O líder democrático, procura ser um 

membro normal do grupo. Ele é objetivo e limita-se aos fatos nas críticas e elogios”. 

As principais características de um líder gerencial é que ele seja determinado, 

focado, inteligente, ouvinte, comunicador, sensato, educado, que ele dê feedback 

para os funcionário, o líder tem que ser o coração e a alma da sua equipe. 

McShane e Glinow (2014, p.332) afirmam que “[...] os líderes gerenciais 

ajudam os funcionários a se tornarem mais proficientes e satisfeitos na situação 

atual [...]".  

Líderes eficazes orientam os subordinados a cumprirem os objetivos da 

empresa de forma clara e objetiva. 

 Amato (2011, p.9) concorda e afirma que “[...] O melhor líder não é aquele 

que faz todos concordarem com tudo o que diz, mas que consegue abrir espaço 

para o grupo falar por si só, de forma ordenada”. 

Uma boa liderança faz com que a produtividade seja elevada e satisfatória 
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para a organização, pois esta liderança prepara os liderados para grandes desafios 

e certamente gera resultados positivos.  

Campanhã (2009) diz que qualquer líder causa influência sobre outras 

pessoas ou situações. Essa influência é considerada pela equipe como referencial a 

ser seguido. Quanto maior a organização, maior será o grau de influência exercida e 

consequentemente, maiores serão os resultados positivos ou negativos. 

3 MÉTODOS 

O presente artigo utilizou como metodologia uma revisão bibliográfica e uma 

pesquisa qualitativa. 

Uma pesquisa bibliográfica fornece informações de diversos assuntos por 

meio de livros, jornais, revistas, dentre outros.  

Rampazzo (2005) afirma que a pesquisa bibliográfica procura explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas nos meios de comunicação, 

como internet, livros, etc, podendo ser realizada independente, ou como parte de 

outros tipos de pesquisa. 

A pesquisa qualitativa não possui respostas objetivas, o seu propósito é 

compreender o comportamento de determinado grupo-alvo. 

Pope e Mays (2008, p.13) afirmam que: 

 
A pesquisa qualitativa é a interferência de que, já que não procura 
quantificar ou enumerar, ela não ‘mede’. [...] geralmente lida com falas ou 
palavras em vez de números, isso não que dizer que seja destruída de 
mensuração ou que não possa ser usada para explicar fenômenos sociais. 

 

Em suma, a metodologia é utilizada como embasamento teórico para 

realização do trabalho, auxiliando o escritor a desenvolver uma pesquisa descritiva 

minuciosa e rigorosa do objeto de estudo e das técnicas utilizadas nas atividades de 

pesquisa 

 

RESULTADO 

A pesquisa qualitativa foi realizada em 2017 com os alunos de um Centro 

Universitário no Estado de São Paulo, abordando sobre comportamentos 

apresentados pelas chefias no dia a dia de trabalho com os seus subordinados. Os 

totais de amostras foram obtidas através de uma pesquisa de campo e de um 
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questionário aplicado pelo Google Forms com a participação de 462 pessoas, essa 

pesquisa tem como fonte o livro Novas medidas do comportamento organizacional 

da autora Eleuní Antonio de Andrade Melo (2014). 

 
Tabela 1 - Demonstrar respeito pelas ideias dos subordinados. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Pode-se observar na tabela 1, que 28,04% dos líderes “frequentemente”, 

respeitam as ideias dos subordinados, enquanto que 9,01% “nunca” as respeitam. 

 

Tabela 2 - Estimula os subordinados a darem opiniões sobre o trabalho. 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

De acordo com a pesquisa da tabela 2, os líderes em 26,4% “ocasionalmente” 

estimulam os seus subordinados a darem opiniões sobre o trabalho enquanto que 

8,4% “nunca” os estimulam.  

Estas tabelas estão relacionadas ao fator de relacionamento, onde pode-se 

observar através dos dados coletados que o líder se mostra atencioso, 

compreensivo,  acessível e encontra tempo para ouvir sua equipe. Esses fatores são 

importantes para que a equipe se comprometa com o líder e os objetivos 

organizacionais. 

 

Alternativas Quantidade Percentual 

Nunca 42 9,01% 

Raramente 56 12,0% 

Ocasionalmente 116 25,01% 

Frequentemente 131 28,04% 

Sempre 117 25,03% 

Total 462 100% 

Alternativas Quantidade Percentual 

Nunca 39 8,4% 

Raramente 90 19,5 % 

Ocasionalmente 122 26,4% 

Frequentemente 113 24,5% 

Sempre 98 21,2% 

Total 462 100% 
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Tabela 3 - Dá liberdade de trabalho aos subordinados que se mostram 

seguros diante da tarefa a ser executado 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

O resultado da tabela 3 mostra que os líderes “frequentemente” com 34,6% 

dão maior liberdade aos subordinados que se mostram seguros diante da tarefa a 

ser executada enquanto que 6,1% “nunca” dá a liberdade devida.  

 

Tabela 4 - Dá liberdade de trabalho aos subordinados que se mostram 

motivados para executar tarefas.  

                            
                             
        
 
 
 
 
             
 
 
 
 
          Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 
Observa-se na tabela 4 que 31,8% dos líderes “frequentemente”, dão 

liberdade de trabalho aos subordinados que se mostram motivados para executar 

tarefas, em contra partida, 5,4% “nunca” dá a devida liberdade.No fator situacional, 

observa-se que os líderes dão liberdade aos membros da equipe quando estes se 

mostram seguros da tarefa e motivados para executá-las. Neste fator o líder 

demonstra e deposita sua confiança nos subordinados, influenciando diretamente a 

equipe e consequentemente interfere no comportamento desta.   

 

Alternativas Quantidade Percentual 

Nunca 28 6,1% 

Raramente 66 14,3% 

Ocasionalmente 104 22,5% 

Frequentemente 160 34,6% 

Sempre 104 22,5% 

Total 

 

462 100% 

Alternativas Quantidade Percentual 

Nunca 25 5,4 % 

Raramente 63 13,6 % 

Ocasionalmente 116 25,1 % 

Frequentemente 147 31,8% 

Sempre 111 24 % 

Total 462 100% 
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Tabela 5 - Colocar o trabalho em primeiro lugar. 

Alternativas Quantidade Percentual 

Nunca 12 2,6% 

Raramente 32 6,9 % 

Ocasionalmente 108 23,4% 

Frequentemente 137 29,7% 

Sempre 173 37,4% 

Total 462 100% 

                 Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Percebe-se na tabela 5 que 37,4% dos líderes “sempre” colocam o trabalham 

em primeiro lugar, enquanto que 2,6% “nunca” o fazem. 

 

Tabela 6 - Pede que os membros do grupo sigam regras e normas 

estabelecidas. 

Alternativas Quantidade Percentual 

Nunca 20 4,3 % 

Raramente 42 9,1% 

Ocasionalmente 99 21,4% 

Frequentemente 139 30,1% 

Sempre 162 35,1% 

Total 462 100% 

                Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Observa-se nesta tabela 6 que 35,1% dos líderes “sempre” pedem que os 

membros da equipe sigam regras estabelecidas enquanto que 4,3% “nunca” o 

fazem.  

Quanto ao fator tarefa, pode-se observar na questão “Colocar o trabalho em 

primeiro lugar” as porcentagens se mostraram 37,4% como “sempre” e 29,7% 

“frequentemente”, ou seja, mostra a importância que o líder dá ao seu trabalho e 

tarefas. Este fator mostra a rigidez e o grau de comprometimento do líder com a 

equipe. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou compreender e analisar os 

estilos de liderança, sendo o enfoque para liderança gerencial e sua influência no 

comprometimento dos membros da equipe, com uma reflexão acerca de sua 

importância para a organização. 

Os estudos apontaram que a hipótese¹: ‘A liderança gerencial foca em 

obtenção de resultados, assim, há comprometimento em relação ao líder’, foi 

validada conforme os autores Spear e Fernandes que também afirmam que o líder 

gerencial deve dominar as características do gerente e habilidades do líder, ou seja, 

focar nos processos, sistema e resultados e inspirar os colaboradores junto à equipe 

para o alcance do objetivo. A pesquisa qualitativa, também mostra a relação da 

liderança com a obtenção de resultados, onde na questão ‘Colocar o trabalho em 

primeiro lugar’, os respondentes afirmaram que 37,4% dos líderes fazem esta ação 

“sempre”.  

A validação da hipótese²: ‘A liderança gerencial é um grande influenciador nas 

organizações, desta forma, este profissional tende a interferir no comportamento e 

comprometimento da equipe’, ocorre junto à pesquisa bibliográfica onde o autor 

Campanhã afirma que a influência exercida pelo líder é considerada pela equipe 

como referencial a ser seguido.Robbins denota que para se conseguir a confiança, 

que também é um fator de influência, o líder deve ter integridade, competência, 

consistência, lealdade e abertura, assim o líder influência diretamente a equipe e 

consequentemente interfere no comprometimento e comportamento da equipe. 

Em concordância com as hipóteses expostas, afirma-se que o objetivo 

“identificar o grau de influência do líder gerencial no comprometimento da equipe” foi 

alcançado, onde nas pesquisas qualitativa e bibliográficas se observa que a 

liderança é um processo de influenciar pessoas, assim quanto maior a organização, 

maior será o grau de influência exercida e consequentemente, maiores serão os 

resultados positivos ou negativos. 

Esta pesquisa não se encerra neste, podendo ser pesquisado com maior 

profundidade os estilos de liderança e sua influência nas organizações ou 

ferramentas utilizadas pela liderança para o alcance dos objetivos. 
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