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1. RESUMO 

Gestão de Pessoas é um conceito que diz respeito às estratégias, para atrair, 
potencializar e administrar o capital. Empresas que possuem Gestão de Pessoas em 
sua administração formam profissionais qualificados e motivados para desempenhar 
um grande papel dentro da mesma. Liderança é uma arte de atrair e comandar 
pessoas, influenciando-as de forma positiva, auxiliando no comportamento das 
mesmas. O Líder tem a função de manter seu grupo de trabalho unido, afim de 
desempenhar papel imprescindível. Esse artigo foi elaborado com o objetivo de 
destacar a liderança em seus setores. Nossa pesquisa foi desenvolvida dentro de uma 
empresa de confecção de Lingerie, onde perguntas foram feitas para funcionários com 
a intenção de avaliar seu líder. Com a apuração dos resultados desta é possível 
concluir que o líder da organização precisa melhorar em algumas áreas, tais como 
influenciar e ter persuasão e gerenciar bem os conflitos. Agora um item que merece 
maior atenção de toda a equipe administrativa é quanto a imparcialidade, muitos 
colaboradores afirmam que falta este quesito dentro da empresa pesquisada. 
  

2. INTRODUÇÃO 

 

 As organizações buscam cada vez mais líderes, que possam leva-las ao 

sucesso. A liderança, quando bem-sucedida, possibilita aos seus liderados 

desenvolver funções de forma a alcançar os objetivos traçados. Desta forma buscam-

se entender quais são as características que um líder deve ter para gerar bons 

resultados. 

  Estar à frente de uma equipe é estar diante de um cenário novo a cada dia, 

com novos desafios a cada momento e novos obstáculos a serem vencidos, por isso 

é de extrema importância que o líder esteja bem preparado e com conhecimento 

suficiente para tomar boas decisões. Um líder deve ter a habilidade de comunicação 

de para transmitir seu parecer aos colaboradores, tendo em mente como justificar 

essa ideia transmitida e assim influenciar as pessoas certas. 

  Além das características já citadas, é importante que o líder, esteja munido 

também de três requisitos básicos: comando, direção e hegemonia, para que assim, 

ele possa agir da melhor forma e alcançar o que lhe foi proposto, obtendo vantagem 

competitiva no mercado de trabalho. 

  Atualmente as organizações assumiram uma nova postura de liderança, 

dinamizando a organização por meio de novas maneiras de lidar com as pessoas, 

renovando as equipes, deixando de lado a função tradicional de somente comandar e 

dirigir a organização, isto tudo, em virtude de mudanças no mundo corporativo. 



   

  Desta forma, este artigo apresenta o seguinte questionamento: Quais as 

características e habilidades atribuem vantagem competitiva e são essenciais aos 

líderes de uma indústria de confecções do noroeste paulista sob visão dos liderados? 

  O que motivou a realização desse trabalho foi conhecer as características e 

habilidades de um líder de sucesso, apresentando conceitos, definições e ferramentas 

que ajudarão na escolha de novos líderes de sucesso, para empresas de confecções 

com base em um estudo de caso e pesquisas bibliográficas pertinentes ao assunto. 

 

3. OBJETIVO 

 

  O objetivo deste trabalho é identificar quais características e habilidades 

atribuem vantagem competitiva e são essenciais aos líderes de uma indústria de 

confecções do noroeste paulista sob a ótica dos liderados, através de: a) estudo 

bibliográfico sobre o tema proposto; b) identificar quais são as principais 

características de liderança; c) apresentar, a partir da investigação, as características 

e as habilidades essenciais de liderança que são identificadas no perfil do líder da 

empresa de confecção. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Para realização deste elaborou-se procedimentos para auxiliar na identificação 

de ideias e propiciar o alcance do objetivo proposto. 

  Segundo GIL (2002), a pesquisa pode se definir como o procedimento racional 

e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos. 

  A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para 

responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal 

estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema.  

  Uma das etapas para obtenção dos resultados deste consistiu na realização de 

pesquisa bibliográfica, por meio de livros, revistas, internet.  

  Segundo GIL (2002), “pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa 

natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 



   

 Também fora aplicada pesquisa de campo de forma exploratória com 

embasamento bibliográfico. A coleta de dados teve aplicação de questionário, 

direcionados aos liderados para identificar as características do líder da empresa 

localizada na região noroeste do Estado de São Paulo.  

  Segundo GIL (2002), “estudo de campo, procura o aprofundamento de uma 

realidade específica”. É basicamente realizada por meio da observação direta das 

atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as 

explicações e interpretações que ocorrem naquela realidade. 

O questionário é composto por 06 questões fechadas de múltipla escolha, 

aplicado em 01 de junho de 2017, para sete colaboradores do setor administrativo, na 

própria empresa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Gestão de Pessoas 

 

   Segundo GIL (2007), “gestão de pessoas: é a função gerencial que visa à 

cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos 

tanto organizacionais quanto individuais”. 

  A gestão de pessoas tem a função de levar as pessoas a cooperarem no 

alcance dos objetivos tanto da organização quanto individuais. Segundo GIL (2007), 

“a expressão gestão de pessoas visa substituir administração de Recursos Humanos, 

que, ainda mais, é a mais comum entre todas as expressões utilizadas nos tempos 

atuais para designar os modos de lidar com as pessoas organizações”.  

 
[...] as atividades relativas à gestão de pessoas abrangem amplo leque de 
atividades, como recrutamento de pessoal, descrição de cargos, treinamento 
e desenvolvimento, avaliação do desempenho etc. Para facilidade de 
classificação, essas atividades podem ser agrupadas em certo número de 
categorias amplas, muitas vezes designadas como sistemas. 
 [...] os administradores de recursos humanos, que já estão acostumados a 
sentir dramaticamente as influências das mudanças na vida da economia, 
social, política e empresarial sobre seu trabalho, com muita razão devem 
estar indagando se já não estaremos próximos também do fim da 
Administração de Recursos Humanos (GIL 2007, p. 17-18). 

 

 

 

 



   

5.2. O Profissional de Gestão de Pessoas 

 

   A rigor, refere-se muito mais a um propósito do que a um cargo ou função 

exercido no âmbito das organizações, até mesmo porque poucas são as empresas 

que mantêm uma diretoria ou um departamento de Gestão de Pessoas.  

  Segundo GIL (2007) “o gestor de pessoas não deixa de ser um administrador 

de Recursos Humanos. Compete-lhe desenvolver os processos de suprimentos, 

aplicação, desenvolvimento, manutenção e monitoração das pessoas”. 

  

5.3. Poder 

 

  Segundo HUNTER (2004) “Poder: É a faculdade de forçar ou coagir alguém a 

fazer sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse 

não fazer”, afirma também que “Poder: significa o potencial de influência de uma 

pessoa sobre outra. Poder é a capacidade de exercer influência, embora isso não 

signifique que essa influência realmente seja exercida” 

  O poder é um atributo na qual quem o dentem possui controle, sobre aqueles 

a quem ele o comanda, influencia as pessoas. 

 

5.4. Autoridade 

 

  Segundo HUNTER (2004), “Autoridade: A habilidade de levar as pessoas a 

fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal” e afirma 

também que Autoridade: é o poder legítimo, ou seja, o poder que tem uma pessoa em 

virtude do papel que exerce, de sua posição em uma estrutura organizacional. 

  Um líder consegue influenciar as pessoas simplesmente pelo fato de ele estar 

no local, isso ocorre devido ao fato de ele caminhar com seus colaboradores, onde os 

mesmos vão demonstrar serviço, influencia pessoas pelo cargo que ocupa.  

 

5.5. Liderança  

 

Segundo Schaffer (2002), “Liderança é uma complexidade misteriosa e 

dinâmica que é uma jornada de descobrimento sem fim” e Satell (2014) dizia que “Há 

uma mistura de características e técnicas que dão ao líder a fórmula necessária para 



   

alcançar a meta desejada. Mas errar é humano, e os líderes mais fortes e mais 

influentes hoje passaram por transformação significativa durante suas vidas.”. 

Liderança de sucesso demandam determinadas habilidades e qualidades em um líder.  

  Segundo HUNTER (2004), “Liderança é a habilidade de influenciar pessoas 

para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como 

sendo para o bem comum” 

   A liderança pode ajudar na unidade de um grupo, incentivando seus 

colaboradores a fazerem seus serviços de forma natural, com agilidade e eficácia 

gerando um comprometimento. 

 
Liderança: é o processo de encorajar e ajudar os outros a trabalharem 
entusiasticamente na direção de objetivos. É o fator humano que ajuda um 
grupo identificar para onde ele está indo e assim motivar-se em direção aos 
objetivos. Davis (1992, p. 150). 
 

   A liderança: levar pessoas a trabalhar de forma espontânea, e saber onde quer 

chegar para alcançar os objetivos. 

   Segundo Chiavenato (2002), “Liderança: é um tipo de influenciação entre as 

pessoas: uma pessoa influencia a outra em função dos relacionamentos existentes 

entre elas”.  

   O nível de relacionamento bom ou ruim reflete nas pessoas ao redor do líder. 

 

5.6. Líder 

 

   O líder é quem geralmente inicia as ações, os seus seguidores precisam ser 

sensíveis a ele, isto é, levá-lo em conta naquilo que diga respeito às suas ideias e 

programas. A liderança tem sido também estudada como um processo de interação 

que envolve trocas sociais. Sob esse aspecto, o líder é visto como alguém que traz 

um benefício, não só ao grupo em geral, como a cada membro em particular, fazendo 

nascer desse intercâmbio o valor que seus seguidores lhe atribuem.  

   Os pesquisadores passam, assim, a definir liderança partindo de uma 

perspectiva individual, ressaltando aquele aspecto do fenômeno que lhes pareça mais 

significativo. Devido ao grande interesse despertado pelo tema da liderança, nota-se, 

no momento atual, o aparecimento de incontáveis conceitos emitidos pelos 

pesquisadores em comportamento organizacional, o que permite afirmar: "Assim 



   

como o amor, a liderança continuou a ser algo que todos sabiam que existia, mas 

ninguém podia definir” (Hyacinth, 2003). 

 

Quadro 1 - Qualidades Essenciais da Liderança Efetiva 

Autêntico 
A autenticidade age como um catalisador que ganha respeito dos outros, é 
essencial quando você supervisiona outros, já que constrói confiança, e 
seguidores amam líderes que podem confiar.  

Corajoso 
Um líder deve ser corajoso e decisivo. "Isso irá se manifestar ao confrontar 
desafios de cabeça erguida, buscando feedback, dizendo o que deve ser 
dito, mantendo os outros responsáveis pelos resultados"  

habilidades de 
comunicação 

Grandes líderes entendem a arte da comunicação para passar sua 
mensagem efetivamente. Eles são bons ouvintes.  

Determinação 

Líderes acreditam em sua causa e estão determinados a fazer com que ela 
aconteça. Isso requer enfrentar a jornada em meio a enormes adversidades 
e obstáculos. Requer comprometimento, paciência, persistência para 
alcançar objetivos.  

inteligência 
emocional 

 Requer entender e controlar suas emoções assim como a dos outros. É 
aprender a se expressar de uma forma que encoraja bons relacionamentos 
através da empatia e entendimento. 

Flexibilidade 
Promove criatividade e traz melhorias. Organizações passam por diferentes 
ciclos e líderes que abraçam a flexibilidade são mais capazes de transicionar 
sua equipe através de mudanças. 

Gratidão 

Permite que se aprecie as pequenas contribuições. Tais líderes elogiam 
abertamente sua equipe e reconhecem publicamente suas contribuições. 
Reconhecimento e recompensa são importantes para construir 
comprometimento e fortalecer relacionamentos. 

Humildade 
 Humildade é uma força fundamental da liderança. Líderes verdadeiros 
sempre buscarão servir em vez de serem servidos. Eles atraem pessoas 
pela humildade e honra, não pela posição e poder.  

Inspiração 
É sobre energizar e criar um senso de direção e sentido para seguidores e 
entusiasmo e impulso para alcançar objetivos. Líderes inspiracionais são 
capazes de levar a organização e pessoas a novas alturas.  

Jovialidade 
Ter um grande senso de humor é frequentemente uma qualidade 
negligenciada no sucesso da liderança.  

Inteligente 
Líderes são confiados por conta de sua inteligência e habilidades, que 
determinam a qualidade do desempenho da organização. Eles devem 
mostrar competência.  

Amor 
Eles amam seus companheiros. Para um líder maximizar situações, isso 
requer ir além das planilhas e rotinas.  

Gestão por 
objetivos 

Colocar objetivos organizacionais estratégicos é o ponto de partida. Sem as 
habilidades de administração eficientes, a direção colocada por um líder 
corre o risco de ser insustentável. 

Nobre 
Integridade inquestionável, grandes líderes são conhecidos por princípios 
éticos que promovem e suas ações é que promovem esses valores.  

Procurar 
Oportunidades 

O foco dos líderes é em oportunidades, não em problemas. Eles são 
proativos, em vez de reativos. Eles agem enquanto os outros esperam por 
uma situação mais segura ou resultados mais garantidos.  

Desenvolvimento 
Pessoal 

Líderes que abraçam o pensamento de crescimento sabem que o 
desenvolvimento da liderança é um processo contínuo então eles estão 
constantemente procurando maneiras de melhorar. Autoconhecimento é 
uma plataforma para alcançar maiores níveis de desempenho.  

Qualidade Líderes se concentram em criar excelência.  

Risco 
Liderança é sinônimo de mudança. O risco traz mudança e oportunidade. 
Tomar decisões arriscadas é uma parte indispensável da liderança.  

Responsabilidade 
Social 

Grandes líderes não focam simplesmente na organização e em seus 
funcionários, mas na própria sociedade como um todo. Eles olham para o 
contexto maior.  



   

Ensinar 
Grandes Líderes ensinam. Eles ajudam sua equipe a se desenvolver e a 
crescer. Seu foco é em produzir mais líderes e não simplesmente mais 
seguidores. Eles abraçam o planejamento de sucessão. 

Unir 
Grandes líderes constroem grandes equipes. Eles são capazes de reunir 
pessoas e conseguir apoio para seus objetivos.  

Visionário 
Os líderes mais visionários pintam uma obra convincente do que é possível. 
Eles enxergam no futuro e se empenham para levar outros até lá.  

Sabedoria 
Sabedoria é a aplicação efetiva do conhecimento. O conhecimento só lhe 
leva longe. É a sabedoria que lhe levará para o limite.  

X – Factor 
Liderança requer estar presente no lugar certo e na hora certa. Você pode 
ser um líder, mas o que importa é se você está numa posição em que seus 
talentos possam resplandecer.  

Youthful 
Equilíbrio e Bem-Estar: Em última instância, seu bem-estar é muito 
importante para todo o seu sucesso como um líder. 

Dedicação 
É o entusiasmo que irá lhe energizar e impulsionar sua causa para frente. O 
espírito do entusiasmo irá erguer você e aqueles ao seu redor quando a 
sorte não estiver com você.  

Fonte: Adaptado de Hyacinth (2003). 

 

   Hoje em dia um Líder precisa saber o que quer e aonde quer chegar com sua 

liderança, ele precisa ter visão, precisa saber o momento de ensinar seus liderados e 

o momento de cobrar algo deles. 

   Precisa ser visionário, mais precisa ser um líder que vai visar pela união do 

grupo para que seu grupo ou setor funcione adequadamente e ele assim possa 

desempenhar seu trabalho de acordo com o que se pede. 

   Também tem de ser uma pessoa que vai demonstrar gratidão para com seus 

colaboradores, e juntamente com eles sempre procurar novas oportunidades. 

   E juntamente com isso ele precisa ser uma pessoa nobre e humilde, para que 

as pessoas caminhem com ele por amor e não por medo. 

 

5.7.  Administradores e Líderes  

 

Quadro 2: Diferença entre Gerente e Líder 

GERENTE LIDER 

 Administra;  

 Focaliza-se em sistemas e estruturas; 

 É uma cópia;  

 Tem uma visão a curto prazo;  

 Pergunta como e quando;  

 Tem seus olhos sempre nos limites;  

 Limita;  

 É o clássico bom soldado;  

 Faz certo as coisas; 

 Inova; 

 É original; 

 Focaliza-se nas pessoas; 

 Tem a perspectiva do longo prazo; 

 Pergunta o que e por quê; 

 Tem seus olhos sempre nos horizontes;  

 O desafia; 

 É a própria pessoa; 

 Faz as coisas certas; 

Fonte: Adaptado de WRIGHT, 2000 
 

 



   

6. RESULTADOS 

 

   Após a aplicação dos questionários, houve a tabulação e elaboração dos 

gráficos. As informações obtidas constam neste tópico.  

 
Gráfico 1 – Características da liderança da empresa 

 
Fonte: Características da liderança como vantagem competitiva, na ótica dos liderados: Um 
estudo de caso numa indústria de confecções do noroeste paulista, 2017. 

 

  Quando perguntado sobre as características do líder no quesito ética, 

capacidade em tomar decisões, identificar e desenvolver talentos e planejar com 

antecipação, 100% dos pesquisados alegam que sim. 

  No que diz respeito se o líder inspira outras pessoas, se tem boa comunicação, 

sabe ouvir e é dinâmico, 71% responderam que sim e 29% em partes. 

  No que diz respeito se o líder consegue influenciar, ter persuasão e se gerencia 

bem os conflitos 71% dos pesquisados disseram que sim, 14% disseram que não e 

14% em partes. 

  Sobre a pergunta se o líder tem visão do todo, 86% disseram que sim e 14% 

em partes e sobre a imparcialidade, 43% disseram que não, 29% disseram que sim e 

29% em partes. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com os dados levantados através da pesquisa pode-se identificar, que as 

empresas atualmente buscam cada vez mais pessoas que tenham um perfil de 

liderança específico junto aos seus colaboradores  



   

          O líder sempre deve estar atento a motivar seus colaboradores no dia a dia, 

inspirando eles em suas tarefas, precisa ser dinâmico e saber influenciar, para quando 

houver conflitos ele saiba lidar com a situação tendo uma boa persuasão. Ele deve 

participar de cursos para melhorar a sua capacidade de influenciar e ter persuasão 

junto aos seus liderados. 

          Diante de conflitos ter um líder calmo e que saiba resolver a situação com 

imparcialidade aumenta o prestígio do mesmo diante de deus liderados. 

           Ser imparcial mostrando a seus liderados que o líder está disposto a resolver 

conflitos e ajudá-los é algo que precisa ser melhorado de acordo com dados da 

pesquisa. Ter uma visão geral da situação e propor alternativas claras é algo que deve 

ser usado pelo líder. 
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