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Resumo 

Este artigo tem o intuito de analisar através de pesquisa bibliográfica e sites, o 

poder de um líder através dos estilos de lideranças dentro das empresas ou 

organizações, é importante buscar amplo processo de autoconhecimento e de 

desenvolvimento entre os estilos de liderança se destaca, o carismático ,mais 

comum nas empresas e que a equipe fica mais motivada, além do autocrático, 

permissiva, democrático, liberal e coach. A liderança é uma habilidade 

desenvolvida, pode ser compreendida como formal,em que  a mesma é feita  

através de autoridade e delegada de um cargo de liderança, ou informal, na 

qual  autoridade é natural, pela habilidade e talentos individuais de líder com 

capacidade de influenciar as pessoas. Os líderes são os responsáveis pela 

implantação das mudanças culturais organizacionais necessárias para 

inovação das empresas, necessitam acompanhar o processo de constantes 

mudanças em vários aspectos e estarem com suas equipes,sempre 

comprometidas a alcançar os resultados com qualidade necessária, 

necessitam estar em constante aprimoramento, buscando a partir de sua visão 

e de seus atos multiplicar seus conhecimentos dentro da equipe por meio de 

suas ações e decisões trazendo valorização da cultura organizacional. Os  

desafios são constantes, pois os mesmos são problemas encontrados por 

muitos líderes,mas agindo com comprometimento e confiança, consegue 

influenciar no desempenho das pessoas, e assim obtem melhoras na solução 

de problemas. Confiança é a essência da liderança, porque é impossível liderar 

pessoas que não confiam em seu líder, através de uma boa comunicação com 

feedback rápido e motivando os mesmos a identificando-se com a cultura da 

empresa, através de uma relação de confiança e um bom relacionamento 

interpessoal. 

  
Introdução  

Um dos papeis do líder no mundo comtemporâneo é ser comprometido com o 

poder de transformar, promover e multiplicar mudanças positivas através da 

construção de uma relação de confiança e respeito com a equipe motivando e 

influenciando no processo de valorização da cultura organizacional do grupo, 

equipe ou empresa. Hunter (2004) define a liderança como: “Habilidade de 



influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos 

objetivos identificados como sendo para o bem comum”.    

Existem alguns tipos de lideres que desempenham perfis diferentes, cabe a 

cada um dar oportunidade a sua equipe de expressar e questionar as opiniões, 

aceitar e debater ideias, atingindo assim o objetivo de que todos fazem parte 

de uma única equipe e todas as opiniões são importantes, conseguindo 

interagir em todos os conflitos que possam surgir. É necessário ser líder com 

capacidade de mobilizar sua equipe e com habilidade de inovação, devido as 

constantes mudanças que nos impussionam novo aprendizado com 

determinação de vencer. 

 

Objetivo : Identificar a influencia da liderança no desempenho organizacional. 

 

Metodologia 

Este trabalho tem à finalidade de apresentar dados obtidos através de 

pesquisas em livros, revistas e sites, aprimorando o conhecimento em 

fundamentos importantes com uma revisão da literatura entendo que revisão 

de literatura é uma pesquisa bibliográfica como coloca Cervo, Bervian e Da 

Silva (2007, p.60): 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a 
partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, 
dissertações e teses. Pode ser realizada 
independentemente ou como parte da pesquisa descritiva 
ou experimental. Em ambos os casos, busca-se conhecer e 
analisar as contribuições culturais ou científicas do passado 
sobre determinado assunto, tema ou problema. 

Desenvolvimento  

Cultura Organizacional 

Podemos dizer que as empresas retratam o modo de ser e pensar de seus 

componentes como nos define Robbins (2009, p. 225) “Da mesma forma que 

as culturas tribais possuem totens e tabus que ditam a maneira correta de os 

individuos se comportarem diante dos conterrâneos e dos estrangeiros, as 

organizações têm culturas que governam o comportamento de seus membros”. 

Tal conceituação ratifica o que nos coloca Chiavenato (2016 p.198): 

A maneira como cada organização lida com o seu ambiente, faz 
parte da cultura organizacional, através de pressuposições, 



crenças, comportamentos, histórias, mitos, metáforas e outras 
ideias, suas principais caracteristicas são: regularidades nos 
comportamentos observados com as interações entre os 
participantes se caracterizam por uma linguagem comum, 
terminologias próprias e rituais relacionados com condutas e 
deferências; normas e padrões de comportamento e que 
incluem guias sobre a maneira de fazer as coisas; valores 
dominantes os principais que a organização advoga como 
qualidade do produto, baixo absenteísmo, alta eficiência; 
politícas que afirmam as crenças sobre como os empregdos ou 
clientes devem ser tratados; as regras estabelecidas e 
relacionados com o comportamento na organização, os novos 
membros devem aprender essas regras paraserem aceitos no 
grupo e o clima organizacional deve ser transmitido pelo local 
fisico, como os participantes interagem, como as pessoas tratam 
os outros, clientes, fornecedores, etc.  
 

As mudanças dependem também do modo como as organizações vão operar. 

Segundo Cavalcanti (2009, p. 34), “é preciso conciliar os interesses das 

organizações com os das pessoas que trabalham nelas, objetivando criar um 

ambiente de trabalho favorável ao desenvolvimento”. Com isso, companhias de 

todos os setores estão investindo cada vez mais em criar, manter e aperfeiçoar 

a cultura. Segundo Castro (2016) “a cultura organizacional, em conjunto com o 

trabalho de direção exemplar de seu presidente e em parceria com sua equipe, 

está profundamente ligada ao bom desempenho de algumas das empresas 

com melhor performance no mercado”. 

É possível colocar que mesmo, muitos apontando que a cultura organizacional 

deve ser tratada pelos seus dirigentes e que este cuidado favorece o 

desempenho como um todo da organização há empresas, de grande porte até, 

que não estabelem seus proprios parametros e as gerencias caminham cada 

qual o seu rumo, sem unanimidade entre si. Os teoricos colocam que a cultura 

organizacional deve possibilitar a percepção coletiva das metas para o êxito do 

negócio. 

A orientação da liderança se apresenta como fundamental na definição dos 

valores. A cultura organizacional não é algo que se especula, deve-se traçar as 

diretrizes, os princípios e expectativas. 

 

A liderança e o papel do líder 

Como já colocado são os lideres que traçam as diretrizes, mas cabe declarar 

que podemos contar com duas formas basicas de liderança nas organizações. 



A saber a Liderança formal ocorre quando um componente do grupo assume a 

posição ou um cargo de liderança que lhe confere autoridade. E a Liderança 

informal ocorre quando qualquer componente do grupo lidera este, 

independentemente de seu cargo, se diz que a liderança é natural. Diniz (2005) 

nos indica que a liderança informal é aquela que motiva e estimula os 

profissionais a vencer e ou superar as metas, já a liderança formal, a balisada 

pela organização, é aquela que determina as atividades das pessoas e a 

gestão dos negócios. Com base nesta colocação, as organizações almejam 

que seus lideres desempenhem os dois papeis. 

Autores como Schmidt (2011) e Robbins (2005) colocam que é importante que 

a liderança, de todo e qualquer grupo, operacional ou não, requer que haja 

relacionamento entre os componentes, assim um influência o outro, desta 

forma ocorrerá a aceitação das diretrizes. A confiança entre os membros é um 

fator a ser buscado. 

Complementando Robbins (2005) aponta que a boa comunicação favorece a 

influência e a confiança, pois é um meio rapido de transmitir as idéias, em 

especial dar feedback. Para um relacionamento de confiança é necessário ser 

transparente, justo, expressar sentimentos, falar a verdade, mostrar 

consistência a equipe motivada. 

 

Os estilos das líderanças 

A  literatura descreve alguns estilos de liderança, os mais apontados são:  

1. o Líder Autocrático é o que determina as atividades e toma as decisões, não 

permitindo que os indivíduos participem ou influenciem as ações. Minicucci 

(2007), a postura autocrática pode ser eficaz para lidar com as pessoas hostis 

e dependentes.  

2. O Líder Permissiva é aquele que evita conflitos e tenta agradar a todos o 

tempo todo, no fundo não dirigi o grupo, permite total liberdade a todos, 

controle ou orientação. Minicucci (2007), coloca que tal comportamento 

favorece os elementos do grupo que não reconhecem o trabalho em grupo. 

3. Líder Carismático é aquele favorece o atingimento das metas, aquele que os 

funcionários confiam, se inspiram. Farias e Meneghetti (2011) sugerem que, 

por estimular o comprometimento de pessoas, esse estilo de liderança tem 

pontencial para revitalizar as organizações. 



4. Líder Democrático é o líder que chama todos a participação, a colaboração, 

a  tomada de decisões. O ambiente é favorável. Há recompensas que 

estimulam as pessoas. Segundo Minicucci (2007) a postura democratica é 

eficaz e  promove a adaptação. O profissional que colabora e aquele que vê o 

trabalho em grupo como positivo e produtivo. 

5. O Líder Coach é aquele que alia à liderança com os princípios e técnicas de 

Coaching. “O gestor que sabe se automotivar, que tem suas metas muito bem 

claras e definidas, onde todas as suas ações possuem propósitos delineados e 

está pronto para lidar com os diferentes obstáculos que surgirem no seu 

cotidiano profissional” (MARQUES, 2017). De acordo com Diniz (2005), o líder 

coach é aquele que mais questiona do que responde; se apresenta  como igual 

aos liderados. Assim, consegue maior  comprometimento. 

Não há um tipo de liderança ideal ou um porfissional líder de um estilo único. O 

que se busca é a liderança que se adaptar as diversas situações e aos 

diversos contextos, como aos subosdinados. É importante que o líder saiba 

quando atuar de determinada forma, buscando amplo processo de 

autoconhecimento e de desenvolvimento, bem como mesclando os diversos 

estilos de liderança para seu benefício e o da equipe. 

 

Considerações finais  

Através dessa pesquisa podemos entender o quanto é importante o papel do 

líder para as empresas e organizações, a fim de conseguir alcançar resultados 

positivos, desenvolvendo a cultura, promovendo a mudança e a inovação 

necessárias ao contexto (organização, equipe e sociedade). Influenciando com 

conhecimento e confiança a sua equipe, motivando-a e valorizado-a. 

Garantindo relacionamento produtivo.  

 

Referências bibliograficas  

CASTRO, M. O papel do líder na cultura organizacional  Acesso em 01 de 

Jun 18 Disponível: http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/o-

papel-do-lider-na-cultura-organizacional/111011/>   

CAVALCANTI, V.R., Lund, M., Cartilovsky, M., Lago, R.A. Liderança e 

Motivação.  3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. e DA SILVA, R. Metodologia Científica . 6ª ed. 



São Paulo : Pearson Prentice hall, 2007. 
CHIAVENATO, I. A Verdade sobre gerenciar pessoas:Administração de 

Recursos Humanos fundamentos básicos . 8 ed. Editora Manole Ltda, 2016.  

DINIZ, A. Líder do futuro: a transformação em líder coach . São Paulo: 

ABND, 2005. 

FARIA, J. H.; MENEGHETTI, F. Liderança e organizações . Revista de 

Psicologia, Fortaleza, v. 2, n. 2, p. 93-119, jul./dez. 2011. 

HUNTER, James C. O monge e o executivo: uma história sobre a essênci a 

da liderança. Rio de janeiro: Sintaxe, 2004. 

MARQUES, J.R. Os 6 Principais Tipos de Líder 

//www.jrmcoaching.com.br/blog/os-6-principais-tipos-de-lider/ 

MINICUCCI, Agostinho. Psicologia aplicada à administração . São Paulo: 

Athas, 2007. 

ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional.  São Paulo : Pearson 

Prentice Hall, 2005, p. 131 – 155.  

SCHMIDT, M. C. Os estilos de lideranças e o impacto na gestão , 2011.  

Modelo de Liderança.  Acesso em 01 de Jun 18. Disponível em: 

<https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2016/11/precisamos-de-um-

modelo-de-lideranca-distribuida-que-nao-seja-uma-piramide.html>   

O comportamento de um bom lider . Acesso em 01 de Jun 18  Disponível em: 

 < http://www.solides.com.br/o-comportamento-de-um-bom-lider/>   

Papel do lider na cultura organizacional. Acesso em 01 de Jun 18. Disponível em: 

http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/o-papel-do-lider-na-cultura-

organizacional/111011/>   

A liderança como diferencial nas organizações: um e studo sobre a percepção 

dos gestores . Acesso em 01 de Jun 18. Disponível em: 

www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/download/4151/pdf>   

 


