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1 INTRODU«;Ao 

Urn dos maiores desafios atuais que as organiza96es enfrentam e encontrar 

pessoas capazes de exercer, com excelemcia, o papel do lfder, isso porque as 

situa96es e os grupos variam, e os lfderes tambem. Por isso o sucesso do lfder e 

dos seus seguidores esta relacionado ao estilo de lideranya aplicado. 

Para que uma organiza9ao saia vencedora no atual mundo da corrida competitiva e 

necessaria que possua urn atributo basico: a lideran9a eficiente e adequada. 

A procura desta lideran9a e intensa, nao s6 nas empresas comerciais e industriais, 

mas em todos os estratos da sociedade, manifestando-se na falta de 

administradores capazes no governo, na igreja, na educa9ao e em outras formas de 

organiza96es. 

As qualidades de lideran9a sempre foram citadas como fatores importantes na 

literatura sobre neg6cios e produ9ao, sao a96es que minimizam risco para as 

organiza96es e ajudam na transforma9ao de uma marca, produto ou de todo urn 

processo. Essas qualidades sao importantes na administra9ao e no controle dos 

processos, na condu9ao das tarefas, no produzir e atingir os objetivos tra9ados, 

empregando a melhor qualidade possivel. 

0 fator lideran9a possui espantosa importancia dentro do contexto organizacional. 

As empresas podem ser consideradas predominantemente formadas de grupos de 

pessoas que precisam ser coordenadas em seus esfor9os individuais, a fim de que 

metas e objetivos sejam alcan9ados. Gada dia mais se tern valorizado aqueles que 

efetivamente usam com eficacia seus recursos pessoais no cumprimento das 

responsabilidades de bern dirigir subordinados. 

A organiza9ao bern sucedida tern uma caracteristica principal que a distingue das 

organiza96es mal sucedidas: uma lideran9a dinamica e eficaz. 

Este trabalho tern como perspective de descrever conceitos de lideran9a que sao 

consideradas importantes em uma organiza9ao. Apresentar teoria sobre o que e 

lideran9a e lfder, caracteristicas e qualidades de lideran9a, visoes de lideres atuais; 

Explanar a importancia da lideran9a numa empresa. 



1. 1 Objetivo Geral 

Descrever sobre lideran9a e os perfis de lideres nas organiza96es 

1.2 Objetivos Especificos 

ldentificar as principais caracterfsticas de lideran9a 

ldentificar os perfis de lideran9a e de lfderes, 
' --, • I 

Conceituar fun96es de lideran9a e de lfderes 

ldentificar defeitos e qualidades do lfder 

2 
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2 0 QUE E LIDERANCA 

Lideranc,;:a e o processo de conduzir um grupo de pessoas, e a habilidade de motivar 

e influenciar os liderados para que contribuam, voluntariamente, da melhor forma 

com os objetivos do grupo ou da organizac,;:ao. 

A lideranc,;:a acontece quando as pessoas transmitem o que querem de uma forma 

clara, democratica, repassando as suas necessidades que sao ainda as 

necessidades da empresa, este contato tern que ser dotado de respeito com as 

palavras, gestos, ou seja, deve haver um poder de persuasao, mas que os 

subordinados sintam que eles sao partes tao importantes daquilo que vao fazer, 

tanto ou mais do que o encarregado, coordenador ou gerente. Acredita-se que o 

lider tern de ter aquela "chama" que faz com que os outros o queiram seguir. A quem 

lhe chame carisma. Chame-se o que se chamar o lider demarca-se pelo servir e 

sobretudo pela forma como o faz. 

A lideranc,;:a e um tema importante para OS gestores devido ao papel fundamental 

que os lideres representam na eficacia do grupo e da organizac,;:ao. Os lideres sao 

responsaveis pelo sucesso ou fracasso da organizac,;:ao. Liderar nao e uma tarefa 

simples. Pelo contrario, lideranc,;:a exige paciencia, disciplina, humildade, respeito e 

compromisso, pois a organizac,;:ao e um ser vivo, dotada de colaboradores dos mais 

diferentes tipos que se queirem sintonizados e altamente performantes. 

A lideranc,;:a nao e um conceito de facil definic,;:ao, seu costumeiro uso na vida 

cotidiana, como uma explicac,;:ao, afeta o modo como e difinida, e provavelmente a 

torna mais diffcil de definir do que um conceito que tivesse sido criado, ab initio, 

como uma abstrac,;:ao. A maioria das definic,;:oes de lideranc,;:a tende a aglutinar-se em 

torno de alguns elementos que podem ser discernidos na seguinte definic,;:ao de um 

pesquisador, cujo trabalho teve profundo impacto num dos estagios do 

desenvolvimento da teoria. 

" A lideranga pode ser considerada como urn processo de influenciar as atividades de urn grupo 

organizado em sues esfor<;os no estabelecimento e execugao" (Stogdill, 1950:3). 

Tres elementos podem ser discernidos nesta defini<,;:8o, que sao comuns em varias 

definic,;:oes: influencia, grupo e metas. Em primeiro Iugar, a lideranc,;:a e vista como um 

processo de influencia pelo qual o lider tern impacto sobre_ os outros ao induzi-los a 
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se comportar de certo modo. Em segundo Iugar, o processo de influemcia e 
conceituado com base em seu surgimento no contexte de urn grupo. Os membros 

do grupo sao invariavelmente tidos como subordinados ao lfder, portanto pessoas 

pelas quais 0 lfder e responsavel. 

A motivac;ao, segundo Adair (1997, p33) " e uma pec;a fundamental na lideranc;a. 

Que vern do verbo latino'mover''.Existe, e claro, uma variedade de formas de 

mobilizar pessoas voce pode ameac;a-las com punic;6es de diversas formas, ou 

induzi-las por recompensas financeiras". Embora essa foram de motivac;ao seja 

considerada parte tanto da lideranc;a como da administrac;ao, nao caracteristica 

desta ultima. 

Podemos dizer que a motivac;ao e fundamental para uma boa lideranc;a, pois urn 

superior motivado transmite aos seus subordinados todo aquele calor da ac;ao, a 

vontade de correr atras, independentemente do retorno financeiro, pois a motivac;ao 

exclusivamente pela parte financeira tern vida curta, em seguida os subordinados ja 

estarao esperando novas propostas, novos e maiores retorno, isso e importante, 

mas nao pode e nao deve ser o principal fator no qual trabalha e busca atingir seus 

objetivos, ele tern que estar motivado para gostar do que faz, sentir-se bern na 

equipe, ter urn born relacionamento com seus colegas, estar com a auto-estima bern 

aflorada, possuir muitas outras raz6es para fazer da sua equipe uma vencedora. 

Gada individuo possui objetivos pessoais, e a lideranc;a deve estar sempre 

acompanhando, avaliando cada passo de seus funcionarios, para poder antecipar os 

motives que podem guiar sua equipe, corrigindo o rumo antes que o interesse e a 

produtividade caiam.Portanto, para motivar as pessoas, primeiramente voce, o lfder, 

deve estar motivado, voce tern que estar completamente envolvido e entusiasmado. 
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3 LiDER 

Voce tern que querer para tornar-se urn, deve estar disponfvel, deve parecer 

confiante, mesmo que nao se sinta interiormente preparado para isso, as empresas 

precisam de lideres, a experiencia e o adubo para o sucesso e fracasso. Produza 

adubo, pois dificilmente voce crescera como lfder sem ele. 

0 lfder nao tern medo do fracasso, ele aprende com os resultados, 0 feedback se 

fro recebido de mente aberta, a procura da verdade poderc~ conduzir ao caminho da 

excelencia na lideranva. 

A autoridade e outro aspecto que deve ser levado em consideragao. 

Ha quatro aspectos de autoridade entre as pessoas, sedo as tres ultimas 

indispensaveis para urn lfder que sao: 

Autoridade de posto e posigao: faga isso, eu sou o chefe, eu mando; 

Autoridade de conhecimento: flui para quem tern o saber, ocorre naturalmente; 

Autoridade da personalidade: carisma pessoal; 

Autoridade moral: e a autoridade pessoal para pedir aos outros que fagam 

sacriffcios; 

Urn born lfder deve possuir algumas qualidades intrfnsecas dentro dele, para que o 

sucesso e o de sua equipe possa ser alcangado. Ele deve possuir vontade de ser 

lfder, deve desejar com todas suas forgas. 

Segundo Drucker (1999, p15-19) ha cinco lig6es que sao aplicaveis a lideranga: 

1) Tratar as pessoas de maneiras diferenciadas, com base em sues pontos 

fortes; 

2) Estabelecer pad roes altos, mas conceder as pessoas a liberdade e autonomia 

para realizar suas tarefas; 

3) A revisao de desempenho dever ser honesta, rigorosa e parte integrante do 

trabalho; 

4) Pessoas aprendem mais quando ensinam; 

5) Lideres eficazes merecem respeito, mas nao e preciso gostar deles. 
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3.1 0 papel do lider 

Drucker (1999, p.218) coloca que definitivamente, a melhor defesa contra a 

sindrome do sucesso e a percepc;ao de que o sucesso e urn estado transit6rio, ate 

mesmo perigoso. 

0 lider tende a possuir rapidez e firmeza de decisao, imaginac;ao w, frequentemente, 
., 

algum conhecimento especial, e respeitado por disposic;ao de reconhecer 

igualmente o direito de cada urn. 

Luis Claudio Bassetto (www.gerente.com.br/artigos) explica que: Um born lider, e aquele que 

consegue bons resultados, atraves do desempenho de sua equipe, incentivando o crescimento e 

preservando a harmonia e o bern estar do grupo. Desempenho e bern estar, eram conceitos que ate 

alguns anos atras eram considerados antagonicos, no entanto, aos poucos, felizmente, isso foi se 

modificando. As empresas se humanizaram, e passaram a dirigir os holofotes para o capital humano, 

assim que perceberam que sao as pessoas que fazem a diferenr;a e que esse capital nao /he 

pertence, apenas esta a sua disposir;ao, enquanto for capaz de gerencia-lo de maneira eficaz.O papel 

do lider e fundamental no gerenciamento do capital humano e e por esse motivo que existe uma 

expectativa muito grande quanto ao desempenho desse profissional". 

Uder e estar a frente, abrir o caminho, mostrar como se faz, incentivar e motivar os 

liderados. 0 papel do lider e importante em qualquer organizac;ao, pois seu exemplo 

pode levar a empresa ao sucesso ou ao fracasso. Leroy Eims diz que "0 lider e 

aquele que ve mais do que OS outros, que ve mais Ionge' do que OS outros, que ve 

antes dos outros". E fundamental que o lider saiba o caminho, que mostre qual eo 

melhor caminho a seguir e que atue desta forma, que fac;a o que prega e que seja o 

primeiro a dar o exemplo. A maneira como se comporta, pequenos gestos e 

maneiras de lidar com as situac;6es levam aos demais a nossa imagem. 
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4 TEORIAS SOBRE LIDERANCA 

"Um chefe pode obrigar uma pessoa a fazer um trbalho, especificamente durante tempos economicos 

dificeis. Mas nao pode, por definigao, obriga-la a entregar sua paixao e imaginagao regularmente. 

Entregar paixao e imaginagao e um ato voluntario, um ato muito importante, numa epoca em que o 

cerebro (mais que mtlsculo) se tem convertido na pedra angular do exito e do valor agregado': 

Tom Peters 
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Teoria sobre estilos de lideranc;a 

"0 grande lider e aquele que esta disposto a desenvolver as pessoas ate o ponto em que elas 

eventual mente o ultrapassem em seu conhecimento e habilidade". 

Fred A. Manske, Jr. 

Lideranc;a autocratica 

Apenas a lfder fixa as diretrizes, sem qualquer participac;ao do grupo; 

0 lfder determina as providencias e as tecnicas para a execuc;ao das tarefas, cada 

uma por vez, na medida em que se tornam necessarias e de modo imprevisfvel pra 

o grupo; 

0 lfder determina qual a tarefa que cada um deve executar e qual o seu 

companheiro de trabalho; 

0 lfder e dominador e e "pessoal" nos elogios e nas criticas ao trabalho de cada 

membro. 

Lideranc;a democratica 

As diretrizes sao debatidas e decididas pelo grupo, estimulados e assistido pelo 

lfder; 

0 proprio grupo esboc;a as providencias e as tecnicas para atingir o alvo, solicitando 

aconselhamento tecnico ao lfder quando necessaria, passando este a sugerir duas 

ou mais alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham novas perspectivas 

com os debates; 

A divisao de tarefas fica a criterio do proprio grupo cada membro tem liberdade de 

escolher os seus companheiros de trabalho; 

0 lfder procura ser um membro normal de grupo, em espfrito, sem encarregar-se 

muito de tarefas. 0 lfder e "objetivo" e limita-se aos fatos em suas criticas e elogios. 
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Lideran~a Liberal 

Ha liberdade completa para as decisoes grupais ou individuais, participac;ao minima 

do lider; 

A participac;ao do lider no debate e limitada, apresentando apenas materiais 

variados ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer informac;oes desde que as 

pedissem; 

Tanto na divisao das tarefas, como a escolha dos companheiros, fica totalmente a 

cargo do grupo. Abosuta falta de participac;ao do lider; 

0 lider nao faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso dos acontecimentos. 

0 lider somente faz comentarios irregulares sobre as atividades dos membros 

quando perguntado. 

Teoria de tra~os de personalidade 

0 lider em geral possui alguns trac;os especificos de personalidade que o distingue 

das demais pessoas, os trac;oes mais comuns apontados sao os seguintes: 

Tra~os fisicos: energia, aparencia e peso; 

Tra~oes intelectuais: adaptabilidade, agressividade, entusiamos e autoconfianc;a; 

Tra~oes sociais: cooperac;ao, habilidades interpessoais e habilidades 

administrativas; 

Tra~os relacionados com a tarefa: impulso de realizac;oes, persistencia e iniciativa; 

Teoria da lideran~a situacional 

A teoria da Lideranc;a Situacional parte do prncipio de que nao existe urn unico estilo 

ou caracteristica de lideranc;a valida para toda e qualquer situa<;ao. Gada tipo de 

situac;ao requer urn tipo de lideranc;a diferente se alcanc;ar a eficacia dos 

subordinados. Assim, urn verdadeiro lider e aquele que e capaz de se ajustar a urn 

grupo particular de pessoas sob condic;oes extremamente variadas. 

Em 1958, Tannenbaum e Schmidt publicaram urn artigo no qual expoem uma 

abordagem situacional da lideranc;a, sugerindo uma gama bastante ampla de 

padroes de comportamento de lideranc;a que o administrador pode escolher para as 
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suas rela96es com os subordinados.Cada tipo de comportamento esta relacionado 

com o grau de autoridade utilizado pelo lider e o grau de liberdade disponfvel para 

os subordinados na tomada de decisao. 

Para que o gerente escolha qual o padrao de lideranya que desenvolvera em 

rela9ao aos seus subordinados, ele deve considerar e avaliar tres for9as. A saber: 

Forc;a no gerente, como: 

Seu sistema de valores e convic96es pessoais; 

Sua confian9a nos subordinados; 

Suas inclina96es pessoais a respeito de como liderar; 

Seus sentimentos de seguran9a e situa96es incertas. 

Forc;a nos subordinados, como: 

Suas necessidades de liberdade ou de orienta9ao superior; 

Sua disposi9ao de assumir responsabilidades; 

Sua seguran9a na incerteza; 

Seu interesse pelo problema ou pelo trabalho; 

Sua compreensao e identifica9ao do problema; 

Seus conhecimentos e experiencias para resolver o problema; 

Sua expectativa de participa9ao nas decisoes. 

Forc;a na situac;ao, como: 

0 tipo de empresa, seus valo9res e tradi96es, suas polfticas e diretrizes; 

A eficiencia do grupo de subordinados; 

0 problema a ser resolvido ou a complexidade do trabalho; 

A abordagem situacional da lideranya sugere uma gama bastante de padroes de 

comportamento que o administrador pode escolher para as suas rela96es com os 

subordinados. Cada tipo de comportamento esta relacionado com o grau de 
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autoridade utilizado pelo lfder e o grau de liberdade concedido aos subordinados na 

tomada de·'decisao. 
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5 FUNCOES DE LIDERANCA 

A experiencia do psic61ogo social Kurt Lewin, comprovou o efeito que tipos 

diferentes de lideranga teriam sobre o grupo a conduta do grupo. 

Fungao Autocratica: fortemente diretivo, toma para si as responsabilidades de 

designar tarefas, de eleger seus companheiros de trabalho e indicar as pessoas e o 

que deve ser seguido ( esboga antecipadamente todo o plano a ser desenvolvido ). 

Premia ou repudia arbitrariamente o trabalho do grupo. Esclarecendo o motivo 

porque considera uns bons e alguns maus. 

A reagao do grupo e de antipatia ou de agressividade. Essas reagoes estao 

relacionadas com a dependencia em respeito a fungao autoritaria. A reagao 

agressiva implica rebeldia e desejo de chamar a atengao, alem de uma amizade 

mutua entre os membros, que sentem necessidade dela no grupo apatica. 

Fungao democratica: 0 lfder favorece as discussoes e as decisoes orientando o 

grupo, sugerindo esquemas possfveis que o grupo possa concluir e obter o resultado 

almejado. 0 lfder democrata reconhece as meritos e as falhas ocorrias no trabalho. 

Fungao liberal: 0 lfder delega totalmente as decisoes ao grupo e deixa-o totalmente 

a vontade para a tomada de decisoes. A lideranga liberal pode fomentar uma 

atmosfera anarquica, com esfalecimento do grupo por forga de querelas e 

individualismo. 
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6 DEFEITOS E QUALIDADES DE LIDERANCA 

0 maior perigo para um lfder e querer racionalizar os seus pr6prios erros, buscar 

desculpa-los ou justifica-lo, convencendo-se de que seus erros na realidade sao 

acertos. As atitudes negativas sao as maiores causas de fracasso do lfder junto ao 

seu grupo ou equipe. Conhecer essas atitudes negativas e supera-las e de 

fundamental importancia par o sucesso da sua lideranc;a. Veneer esses obstaculos 

revela maturidade emocional, funcional e espiritual na vida de um lfder. 

Algumas deficiencias do lfder que deverao ser minimizadas: 

Teimosia; alguns lideres raciocinam desta maneira: "Nos outros existe teimosia, 

mas em mim existe firme convicc;ao". Teimosia e tentar manter uma posic;ao mesmo 

quando ela ja evidenciou equivocada. E nao querer "dar o brac;o a torcer". 

Algumas vezes o lfder tenta, pela argumentac;ao, pela imposic;ao ou pelo cansac;o, 

levar o grupo a aceitar suas ideias. lsto se da com os lideres autocraticos ou mesmo 

os paternalistas, na tentativa de proteger seus afilhados". 

Relutancia em delegar atribuic;oes: Esta e uma falha mortal na lideranc;a, pais 

entra em choque com uma das func;oes do lfder, que e delegar responsabilidades. 

Eis algumas razoes que costumam impedir o lfder de distribuir responsabilidade com 

seus liderados. 

• Receio de ser ofuscado por um de seus liderados; 

• lnveja de seus liderados (atestado de impotencia); 

• Medo de perder o controle sabre o grupo; 

• Estes tres fatores podem ser resumidos e, uma (mica palavra: inseguranc;a. 

Atitude de super-competencia_O lfder acha que somente ele pode ralziar com 

perfeic;ao determinadas tarefas. 

Falta de estimulo para equipe: Alguns lideres agem como se seus liderados fossem 

na realidade seus empregados. Tudo que fazem nao passa, na opiniao dele, de 
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mera obrigac;ao. Todo liderado precisa de reconhecimento por seus esforc;os e 

dedicac;ao. lsto e valorizac;ao da pessoa humana. 

Julgamento apressado ou parcial: toda moda tern dois lados. Nunca julgue uma 

questao sem estar plenamente consciente de conhecer com profundidade todos os 

detalhes envolvidos na mesma. 

Qualidades do lider 

"Urn dos testes de lideranc;a e a habilidade de reconhecer urn problema antes que 

ele se torne uma emergencia" . 

Arnold Glasgow 

• Aceitar as contribuic;oes dos outros; 

• Deixar cargos e func;oes a outros, para se exercitarem e se expressarem; 

• lr ao encontro dos integrantes do grupo 

• Tomar decisoes em conjunto; 

• Estimular a participac;ao de todos partilhando responsabilidade, exitos e 

fracassos 

• Crescer com os integrantes, sem ser o domo do grupo ou da verdade; 

• Nao querer marcar epoca e perpetuar-se com as realizac;oes fantasticas; 

• Falar na hora certa e escutar sempre, com desejo de captar o outro; 

• T er objetivos claros ou clarea-los com todo o gripo; 

• Preservar na conquista dos objetivos, tambem nas dificuldades; 

• lnformar aos demais o que se passa; 

• Questionar, sem faze-se juiz dos outros; 

• Provocar a coesao e garantir a continuac;ao do grupo, quando ausente. 

Dez mandamentos de lideranc;a (Pierre Well) 

Respeitar o ser humano e crer em suas possibilidades que sao imensas; 

Confiar mais no grupo do que em si proprio 
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Evitar crfticas a qualquer pessoa em publico, procurando sempre elogiar, diante do 

grupo, os aspectos positives de cada urn; 

Dar sempre exemplo, ao inves de apenas criticar; 

Evitar dar ordens, procurando sempre a cooperac;ao de cada urn; 

Dar a cada urn o seu lugar,levando em considerac;ao os seus gostos, interesses e 

aptidoes pessoais. 
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7 FUNCOES DO LiDER 

Plane jar 

0 planejamento e essencial a uma lideranc;a de sucesso. 0 planejamento e o 

prepare para o sucesso, e quem fracassa no prepare, prepara-se para o fracasso. 0 

planejamento e um mapa que oriente, uma reta que encurta distancias e uma 

alavanca que duplica forc;as. 

Diz o proverbio chines: "A mais longa viagem comec;a com um (mico passo". 

A improvisao e um mal que tern se alastrado nas organizac;oes com freqOencia cada 

vez maior. E necessaria dete-la com urgencia. Nossa grande arma nesta batalha 

contra 0 improvise e 0 planejamento. 

No planejamento estao envolvidos tres aspectos: 

• Conhecer a realidade presente 

• Estabelecer metas futuras 

• Promover os meios para se atingir estas metas 

Ainda dentro da func;ao do planejamento, dois aspectos sao de fundamental 

importancia: 

0 programa: e a sequencia das prioridades a serem seguidas para se atingir os 

objetivos propostos. 

0 cronograma: e o perfodo de tempo ou as datas necessarias para se realizar o 

programa. A partir dele tern condic;oes de saber onde esta, para onde esta indo e 

quando chegar-la. 

Delegar 

E a arte d~ distribui responsabilidades a todo os membros do seu grupo. Ninguem 

pode fazer tudo sozinho. 0 melhor lfder e aquele que sabe ter como seus auxiliares 

pessoas tao ou mais capazes do que ele. 



17 

Oferecer condi~oes 

0 bom lfder e aquele que oferece condi<;oes aos seus liderados para que a tarefa 

seja executada satisfatoriamente, ajuda-lo na prepara<;ao da tarefa, verificar se o 

funcionario possui ferramentas necessarias para o desenvolvimento do trabalho, 

antes de solicita-la. Uma boa coisa que o lfder deve fazer para oferecer condi<;oes a 

sua equipe, e manter sempre no grupo, um clima de treinamento e crescimento 

continuo. 

Cobrar resultados 

De maneira suave e branda, porem constante, o lfder deve cobrar resultados de 

sues liderados, As atividades que foram designadas para cada pessoa devem 

receber um "acompanhamento" permanente do lfder. Mas cuidado para nao parecer 

policial ou fiscal do grupo. 

Avaliar 

Ap6s cada atividade realizada, e importante que o lfder, juntamente com, sua equipe, 

fa<;a uma avalia<;ao do programa ou atividade realizada. Nesta avalia<;ao deve-se 

verificar os pontos fortes e fracas no desenvolvimento do programa, estabelecer com 

clareza a verdadeira fonte dos problemas, e tamar providencias para que elas nao 

se repitam. 

A rela~ao entre a lideran~a e a administra~ao 

Segundo John P. Kotter, os administradores de hoje precisam saber como liderar e 

como administrar, ou suas empresas fecharao as portas. Ap6s pesquisar sabre o 

assunto ele verificou as seguintes distin<;5es entre administra<;ao e lideran<;a: 

A Administra~ao e mais formal e cientifica do que a lideran<;a, ela baseia-se em 

habilidade universais, como o planejamento, ea elabora<;ao de or<;amentos e o 

controle. Administra<;ao e um conjunto de ferramentas e tecnicas explfcitas, 
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baseadas no raciocfnio e na experiencia, que podem ser usadas em uma grande 

variedade de situac;6es. 

A lideran~a. ao contrario, implica ter uma visao do que a organizac;ao pode vir a se 

tornar. A lideranc;a requer trazer a tona a cooperac;ao e o trabalho em equipe de uma 

ampla reder de pessoas e manter motivadas as pessoas-chave da rede, utilizando 

todos os tipos de persuasao. 

LIDER ADMINSTRADOR 

Vision a rio Racional 

Apaixonado Consultive 

Criativo Persistente 

Flexfvel Solucionador de 

lnspirador Problemas 

lnovador Obstinado 

Corajoso Analitico 

Imaginative Estruturado 

Experimental Deliberative 

lndependente Autoritario 

0 quadro apresenta urn estere6tipo das diferenc;as entre lideranc;a e a 

administrac;ao. Tanto a lideranc;a eficaz quanto a administrac;ao sao necessarias no 

moderno ambiente de trabalho. 

Os administradores precisam ser lideres, mas os lideres precisam ser estimulados e 

persuadidos, mas eles tambem precisam de assistencia no desenvolvimento de urn 

ambiente de trabalho que flua sem sobressaltos. 
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8 0 PODER 

Conceitua-se poder, na sua mais pura essencia, como capacidade ou possibilidade 

de agir, de produzir efeitos. Essa capacidade e bastante abrangente e pode se 

referir as pessoas, grupos sociais, coisas ou animais. Todavia, a acepc;ao que 

iremos verificar e o poder na sua relac;ao com o homem em sociedade ou seja, como 

ela se da, quais os seus comportamentos e func;6es. 

Varios autores definiram poder como algo que se possui e do qual se faz voluntario, 

para o beneffcio de quem o possui, sempre. No entanto, nao existe poder se nao 

existir, ao lado de quem induz, alguem a ser induzido. Oaf esse carater relacional 

inerente ao poder; e uma relac;ao entre pessoas. 

0 psicanalista J. Lacan, frances, que propos o retorno a leitura da obra deS. Freud, 

observou que a partir do momento em que alguem se ve "rei", muda sua 

personalidade. Um cidadao qualquer, quando sobe ao poder, altera seu psiquismo. 

Sei olhar sobre os outros sera diferente, quer admita ele ou nao olhara "de cima" os 

sues "governados", os "comandados", os "coordenados", enfim, os demais. 

Estar no poder, diz Lacan, "da um sentido interiormente diferente as suas paix6es, 

aos seus desfgnios, a sua estupidez. 

La Bo'tie, filosofo frances. Autor do discurso da Servidao Voluntaria parecia 

indignado em perceber o quanto o Iugar simbolico de poder faz o populacho de se 

oferecer a uma certa "servidao voluntaria". Bourdieu chama-nos atenc;ao para a 

forc;a que o sfmbolo exerce sobre os indivfduos e grupos. Antes de ser ocupado, o 

poder atrai e fascina, depois de ocupado tende a fornecer expectativas de que 

podera ser eterno. Ai esta a diferenc;a entre um Fidel Castro e um Nelson Mandela. 

0 primeiro pretende se eternizar no poder; o segundo, mais sabio, toma o poder 

como transitorio, evitando ser possufdo por ele. 

Uma vez no poder, o sujeito precisara de mascaras e molduras de sobrevivencia. 

Muitas vezes engana a si mesmo e aos outros. A moldura e algo necessaria para 

delimitar simbolicamente a cao do individuo enquanto representante do poder. A 

ausencia de moldura ou seu mau uso fara irromper a forc;a pulsional do sujeito que 

anseia por mais e mais poder, podendo vir a se tornar uma patologia psfquica. A 

historia coleciona exemplos: Hitler, Stalin. 

Do ponto de vista psicologico, observa-se que o poder faz o ocupante perder a 

propria identidade pessoal e assumir outra, contornada pela "forma" do proprio 
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poder. Os cargos executivos "presidente, governador, prefeito, diretor, reitor, etc", 

tern uma forma propria, urn Iugar que marca uma certa diferenc;a em quem a ocupa 

em relaQao aos cargos de segundo escalao (ministros, secretaries, chefes de 

gabinetes, assessores, etc.). As "pequenas autoridades" dos escal6es inferiores sao 

mais propensas a se corromperem que as grandes para conquistar urn poder maior. 

8.1 0 uso do poder e da autoridade pela lideranc;a 

Os lideres influenciam as pessoas a fazer coisas atraves do uso do poder e da 

autoridade. 0 poder e a habilidade ou potencial de influenciar decis6es e controlar 

recursos. Pessoas poderosas tern o potencial de exercer influencia e o exercitam 

frequentemente. Por exemplo, urn executivo poderoso pode influenciar urn executivo 

de outra empresa a fazer neg6cios com a sua empresa. A autoridade e o direito 

formal para conseguir que as pessoas faQam coisas ou o direito formal de controlar 

recursos. Os fatores internos da personalidade, como o talento ou charme, podem 

ajudar a obter poder. Apenas a organizaQao,no entanto, pode conceder a 

autoridade. Para compreender como os lideres usam o poder e a autoridade, 

exemplificamos os varios tipos de poder, taticas de influencia, e como os lideres 

compartilham o poder com os membros da equipe. Compreender estas diferentes 

abordagens para o exercfcio da influencia pode auxiliar urn administrador a se tornar 

eficaz. 

8.2 Tipos de poder 

Os lideres usam varios tipos de poder para influenciar outras pessoas, no entanto, o 

poder exercido pelos membros da equipe, ou por subordinados, atua como limitador 

de quanto poder os lideres podem exercer. Alista seguinte descreve os tipos de 

poder exercidos por lideres e, as vezes, pelos membros de grupo. 

Poder legitimo: eo autentico direito de urn lider de fazer certos tipos de exigencia. 

Estas exigencias baseiam-se nos valores sociais e culturais internalizados em certa 

organizaQao. E o tipo mais facil de influencia que a maioria dos subordinados aceita. 

Por exemplo, virtualmente todos os empregados aceitam a autoridade so gerente 
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para avaliar o desempenho. 0 poder legftimo tern seus limites, no entanto, conforme 

verificaremos a adiante sob o titulo "poder subordinado". 

0 poder de premiar: e o controle de urn lfder sobre os premios de avaliac;ao dos 

membros do grupo. 0 exercfcio deste poder inclui dar aumentos salariais e 

recomendar empregados para promoc;ao. 

0 poder coercitivo: e o controle de urn lfder sobre punic;oes. As punic;oes 

organizacionais incluem designac;oes para horas de trabalho indesejaveis, remoc;ao 

de cargo e demisao. Os lideres eficazes, em geral, evitam apoiar-se fortemente no 

poder coercitivo porque ele cria ressentimentos e, as vezes, retaliac;oes. 

0 poder de especializac;ao: deriva do conhecimento de urn lfder relacionado ao 

cargo, conforme percebido elos membros do grupo. Este tipo de poder deriva da 

posse de habilidades especializadas, talentos ou conhecimentos. 0 poder 

especializado pode ser exercido mesmo quando uma pessoa nao ocupa uma 

posic;ao de lideranc;a formal. Urn redator publicitario que ja criou slogans de 

campanhas de propagandas premiadas tern urn poder especializado; uma forma 

amplamente difundida de poder especializado e o controle da informac;ao vital. Se 

alguem controla informac;oes de que outras pessoas necessitam, o poder ira fluir 

para ela. Possuir contatos valiosos, como de novas empresas, e uma forma de 

controlar informac;oes vitais. 

0 poder de referencia: baseia-se no desejo dos seguidores de identificar-se com 

seus lideres e de serem aceitos por eles. A identificac;ao ocorre quando o lfder 

possui caracterfsticas que os demais julgam desejaveis. Dizer que urn lfder possui 

carisma significa que ou ele tern charme nao-usual, ou poder de referenda, urn lfder 

inspirador possui alto grau de carisma. 

0 poder subordinado: e qualquer tipo de poder que os empregados podem exercer 

de baixo para cima em uma organizac;ao, com base em considerac;oes de justic;a ou 

de lei. Por exemplo, certas categorias de trabalhadores nao podem ser chamadas 

para fazer horas extras sem remunerac;ao. Os membros do grupo podem, entao, 

exercer poder, mas o poder dos subordinados restringe o' alcance em que o poder 

pode ser u·sado para controla-los. 
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8.3 Taticas de influencia 

Alem dos diversos tipos de poder, os lideres usam muitas outras taticas de influencia 

pra conseguir que as coisas aconte9am. Exemplos de taticas frequentemente 

usadas: 

Lideran~a pelo exemplo: significa que o lider influencia os membros do grupo 

servindo como urn modelo positivo de comportamento desejavel. Urn gerente que 

lidera pelo exemplo mostra coerencia entre as a96es e as palavras. Por exemplo, 

suponha que uma empresa trem uma polftica sobre pontualidade. 0 gerente explica 

a politica e e sempre pontual. As palavras e as a96es do gerente proporcionam urn 

modelo coerente. 

A assertividade: refere-se a ser franco em suas ordens, isso significa que urn 

gerente exprime o que deseja eu seja feito e como ela se sente sobre o assunto. Urn 

lfder pode dizer, por exemplo: "seu relat6rio esta atrasado, e isso me deixa furioso. 

Eu gostaria que voce o fizesse ate amanha a tarde". A assertividade, como este 

exemplo mostra, tambem se refere a tornar os ordens claras. 

Racionalidade: significa apelar para a razao e a 16gica, lideres fortes usam 

frequentemente esta tatica de influencia. Mostrar os fatos de uma situa<{ao aos 

membros dom grupo para conseguir que algo seja feito e urn exemplo de 

racionalidade. Urn gerente medio pode dizer a urn supervisor, por exemplo. "Se 

nosso departamento ultrapassar o or<{amento este ano, provavelmente o 

departamento sofrera maiores cortes no ano que vern". Sabendo disso, e provavel 

que o supervisor se torne mais consciente. 

A insinua~ao: se refere a fazer alguem gostar de voce, quase sempre atraves do 

uso de habilidade polfticas. Uma tfpica tatica de insinua<{ao seria atuar de modo 

amigavel exatamente antes de fazer urn pedido. Os gerentes eficazes tratam as 

pessoas sempre bern, de modo a obter coopera<{ao delas quando necessaria. 
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9 COMPETENCIAS DE LIDERANCAS 

AUTOCONSCIENCIA 

Autoconscilmcia emocional. Os lideres de elevada autoconsciencia emocional 

mantem-se em sintonia com seus sinais internos, reconhecendo como seus 

sentimentos os afetam e ao seu desempenho profissional. Permanecem em 

harmonia com seus valores basicos, e nao raro sao capazes de intuir o melhor curso 

de ac;:ao, conseguindo enxergar a situac;:ao geral por tras de urn cenario complexo. 

Lfderes emocionalmente autoconscientes podem ser francos e autenticos, capazes 

de falar abertamente sabre suas emo<.;:6es ou com convic<.;:8o das metas a que 

visam. 

Auto-avalia~ao precisa. Os lfderes de grande autoconsciencia costumam conhecer 

bern suas limitac;:oes e seus pontos fortes, e exibem urn born sensa de humor em 

relac;:ao a si mesmos. Percebem com facilidade sob que aspectos precisam 

aprimorar-se, e sao receptivos a criticas e feedback. A auto-avaliac;:ao acurada 

permite que o lfder saiba quando pedir ajuda e em que pontos concentrar-se ao 

cultivar novas qualidades de lideranc;:a. 

Autoconfian~a. 0 conhecimento exato de suas capacidades permite que os lideres 

ajam dentro dos seus limites. Os lfderes autoconfiantes aceitam de born grado uma 

missao diffcil. Em geral, possuem urn sensa de presenc;:a e uma seguranc;:a que os 

leva a se destacar dentro de urn grupo. 

AUTOGESTAO 

Autocontrole. Os lideres dotados de born autocontrole emocional encontram 

maneiras de administrar seus impulsos e emoc;:6es mais perturbadores, e ate de 

cataliza-los de forma proveitosa. Urn exemplo de autocontrole e o do lider que 

permanece calma e continua com a cabec;:a no Iugar mesmo sob grande pressao ou 

durante uma crise - ou que mantem a tranquilidade mesmo diante da situac;:ao mais 

estressante. 
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Transparencia. Os lfderes que sao transparentes poem seus valores em pratica. A 

transparemcia - a exposi<;ao franca, perante os demais, de seus sentimentos, 

cren<;as e atos - possibilita a integridade. Tais lfderes assumem abertamente erros 

ou falhas e, em vez de fazer vista grossa para o comportamento antietico alheio, 

preferem confronta-lo. 

Adaptabilidade. Os lideres adaptaveis sao capazes de lidar com varias demandas 

simultaneamente sem perder seu foco ou energia, e sentem-se a vontade com as 

ambigOidades inevitaveis da vida organizacional. Podem ser flexfveis na adapta<;ao 

aos novos desafios, ageis na adequa<;ao a mudanva continua e maleaveis em suas 

ideias diante de novas informa<;6es ou realidades. 

Supera~a6. Os lfderes fortes em termos de supera<;ao possuem padr6es pessoais 

elevados, que os levam a uma busca continua de aprimoramento da performance -

tanto a sua quanto a de seus liderados. Sao pragmaticos, estabelecendo metas 

mensuraveis mas desafiadoras, e conseguem calcular o risco de modo que seus 

objetivos sejam de grande valia, mas viaveis. Urn indicia de supera<;ao e a continua 

aprendizagem - e ensino - de novas maneiras de melhorar. 

lniciativa. 0 lfder dotado de urn senso de eficacia- a consciencia de possuir o que e 

preciso para controlar seu proprio destino - destaca-se sob o aspecto da iniciativa. 

Aproveita oportunidades ou as cria - em vez de apenas esperar por elas. Tal lfder 

nao hesita em ultrapassar limites ou ate dobrar as regras, quando necessaria para 

criar melhores possibilidades para o futuro. 

Otimismo. Urn lfde'r otimista suporta as adversidades de cabe<;a erguida, 

enxergando nos reveses oportunidades, nao amea<;as. Ve os demais sob urn prisma 

positivo, esperando deles o melhor. Sua perspectiva do "copo meio cheio" leva-o a 

esperar que as mudan<;as, no futuro, sejam para melhor. 

CONSCIENCIA SOCIAL 

Empatia. Os lfderes empaticos conseguem entrar em sintonia com uma ampla 

variedade de sinais emocionais, o que lhes permite perceber as emo<;6es sentidas, 

mas nao ditas, por uma pessoa ou grupo. Esses lfderes escutam com aten<;ao e sao 
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capazes de colocar-se no Iugar do outro. A empatia permite-lhes se darem bern com 

gente proveniente dos mais diversos extratos sociais ou de outras culturas. 

Consciencia organizacional. 0 lfder dotado de uma aguda consciencia social pode 

demonstrar grande astucia politica, mostrando-se capaz de identificar redes sociais 

cruciais e compreender as principais rela<;6es de poder. Tende a compreender as 

for<;as polfticas em atividade na organiza<;ao, assim como os valores basicos e 

regras subentendidas que regem o comportamento das pessoas ali dentro. 

Servit;o. Os lfderes fortes na competencia do servi<;o fomentam urn clima emocional 

tal que as pessoas que entram em cantata direto como cliente mantem com ele urn 

relacionamento em condi<;6es ideais. Esses lfderes monitoram cuidadosamente a 

satisfa<;ao dos clientes, certificando-se de que estejam obtendo tudo de que preci

sam. Tambem encontram-se disponfveis quando necessaria. 
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10 ADMINISTRA<;AO DE RELACIONAMENTOS 

lnspira~ao. Os Hderes inspiradores criam ressonancia e instigam as pessoas com 

uma visao empolgante ou uma missao compartilhada. Tais Hderes sao a 

personifica<;ao do que pedem dos demais, conseguindo articular uma missao de 

modo a inspirar os outros a segui-los. Fomentam um sentido de objetivo comum que 

vai alem das tarefas cotidianas, tornando o trabalho mais estimulante. 

lnfluencia. Os indicadores da capacidade de influencia de um lider vao desde 

encontrar o apelo correto para determinado ouvinte ate saber como conquistar a 

adesao de pessoas fundamentais e construir uma rede de apoio para uma iniciativa. 

Os lideres versados nas artes da influencia sao persuasivos e envolventes ao 

dirigirem-se a um grupo. 

Desenvolvimento dos demais. Os lideres habeis no cultivo das habilidades alheias 

demonstram um interesse genufno por aqueles que estao ajudando e compreendem 

suas metas e seus pontos fortes e fracas. Sabem como dar um feedback oportuno e 

construtivo, e sao mentores ou coaches naturais. 

Catalisa~ao de mudan~as. Os Hderes capazes de catalisar a mudan<;a sabem nao 

s6 reconhecer a necessidade de transforma<;ao como desafiar o status quo e bater

se pela nova ordem. Podem revelar-se grandes patronos da mudan<;a mesmo face a 

intensa oposi<;ao, defendendo seus pontos de vista de forma arrebatadora. Tambem 

encontram maneiras praticas de superar os obstaculos a mudan<;a. 

Gerenciamento de conflitos. Os lideres que melhor gerenciam conflitos sao os que 

sabem fazer com que todas as partes se manifestem e compreendem as diferentes 

perspectivas, para entao encontrar um ideal comum que conte com o endosso geral. 

Aparam as arestas, reconhecem os sentimentos e pontos de vista de todos os Iadas 

e, em seguida, redirecionam a energia para um ideal comum. 

Trabalho em equipe e colabora~ao. Os lideres que trabalham bern em grupo 

produzem uma atmosfera de solidariedade amistosa e constituem, eles mesmos, 

modelos de respeito, prestimosidade e coopera<;ao. lnspiram nos demais um 

compromisso ativo e entusiastico com o esfor<;o coletivo, e promovem a fidelidade e 
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a identificagao. Dedicam seu tempo ao desenvolvimento e fortalecimento de 

relagoes Intimas entre meros colegas de trabalho. 
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11 INTELIGENCIA EMOCIONAL E 0 LiDER 

Peter Salovey criou a expressao "inteligencia Emocional" em 1993. Juntamente com 

John Mayer desenvolveu a teoria da inteligencia emocional, constando que a mesma 

"se desenvolve com a idade e experiencia, desde a infancia ate a fase adulta". 

Weisinger (1997). Define lnteligencia emocional como o "o uso inteligente das 

emoc;6es, isto e, fazer intencionalmente com que suas emoc;6es trabalhem a sue 

favor, usando-as como uma ajud para ditar seu comportamento e seu raciocfnio, de 

maneira a aperfeic;oar seus resultados". lnteligencia emocional refere-se, portanto, a 

administrac;ao dos sentimentos e a habilidade de expressa-los apropriada e 

efetivamente, permitindo as pessoas trabalharem juntas, de forma construtiva, 

visando objetivos comuns. 

A inteligencia emocional e um fator crucial no sucesso da carreira de um lfder. As 

emoc;6es sao fontes de poder pessoal mais poderosa do que o poder de posic;ao. Os 

sentimentos proporcionam informac;6es vitais e podemos crescer todos os dias. 0 

que procuramos nos neg6cios e na vida nao esta Ia fora, nas ultimas tendencias da 

tecnologia; esta dentro de n6s mesmos. A essencia de uma vida plena de 

significado e sucesso e estar sintonizado com o nosso interior, consequentemente 

estimulando para os outros o EU REAL, ativado pelos nossos valores mais 

profundos. 

0 lfder inteligente emocionalmente tern consciencia de seus habitos e das press6es 

que sofre no cotidiano. Press6es, incertezas e mudanc;as o atingem por todos os 

lados, daf' as capacidades desenvolvidas contam para a carreira porque o 

investimento maior e em si mesmo. 

De acordo com Daniel Goleman "a inteligencia emocional e simplesmente o uso 

inteligente das emoc;6es - isto e, fazer intencionalmente com que suas emoc;6es 

trabalhem a seu favor, usando-as como uma ajuda para ditar seu comportamento e 

seu raciocfnio de maneira a aperfeic;oar seu resultados". 0 modelo de inteligencia 

emocional, amplamente divulgado pelo Goleman, ap6ia-se em descobertas de ponta 

da neurociencia (ciencia do cerebro). 

Portanto lnteligencia emocional e a capacidade de conhecer e lidar consigo mesmo, 

e de conhecer e lidar com os outros, seja relacionamento familiares, sociais ou 

profissionais. 



29 

Dessa forma, o lfder inteligente emocionalmente tern consciencia de seus habitos e 

das pressoes que sofre no cotidiano. Pressoes, incertezas e mudangas o atingem 

por todos os Iadas, essas capacidades desenvolvidas contam para a carreira porql!e 

o investimento maior e em si mesmo. 

0 lfder deve e pode influenciar sem manipulagao e sem autoridade; Aprendendo 

sempre a perceber, relacionar-se, inovar, priorizar e agir de maneira que leve em 

consideragao a valencia emocional, em vez de depender somente da 16gica, do 

intelecto ou do pensamento concreto. Assim, o lfder faz hist6ria; a sua biografia 

torna-se nao apenas a sua biologia, mas a sua existencia torna-se marcante na vida 

das pessoas. E o lfder formador de valores, guia e receptor da inteligencia 

emocional, ele sabe que e observado, mesmo de Ionge, notado nos mfnimos 

detalhes do seu discurso, gestos, sentidos e comportamentos diarios que sao 

percebidos, interpretados e lembrados por quase todos com quem se relaciona. E o 

lfder que erradia um tipo especial de sentimento que combina o espfrito aprendiz 

com a inteligencia emocional. Faz alga com que os outros sintam e reajam. E no dia

a-dia exerce o poder de construir a sua hist6ria. 

Componentes basicos de lnteligencia Emocional, segundo Daniel Goleman e 

baseados em estudos de especialistas norte-americanos: 

• AutoconscU!ncia : observar-se e reconhecer os pr6prios sentimentos; formar 

um vocabulario para os sentimentos; saber a relagao entre pensamentos, 

sentimentos e reagoes. 

• Tomada de decisao pessoal examinar suas agoes e conhecer as 

consequencias delas; saber se uma decisao esta sendo governada por 

pensamento ou sentimento. 

• Lidar com sentimentos : monitorar a "conversa consigo mesmo" para 

surpreender mensagens negativas como repreensoes internas; compreender 

o que esta por tras de um sentimento; encontrar meios de lidar com medos e 

ansiedades, ira e tristeza. 

• Lidar com tensao : aprender o valor de exercfcios e metodos de 

relaxamento. 
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• Empatia : compreender os sentimentos e preocupa<;6es dos outros e adotar a 

perspectiva deles; reconhecer as diferen<;as no modo como as pessoas se 

sentem em rela<;ao a fatos e comportamentos. 

• Comunica~oes : falar efetivamente de sentimentos; tornar-se urn born 

ouvinte e perguntador; distinguir entre o que alguem faz ou diz e suas 

pr6prias rea<;6es ou julgamento a respeito; enviar mensagens do "Eu" em vez 

de culpar. 

• Auto-revela~ao : valorizar a franqueza e construir confian<;a num 

relacionamento; saber quando e seguro arriscar-se a falar de seus 

senti mentes. 

• lntui~ao : identificar padr6es em sua vida e rea<;6es emocionais; reconhecer 

padr6es semelhantes nos outros. 

• Auto-aceita~ao : sentir orgulho e ver-se numa luz positiva; reconhecer suas 

for<;as e fraquezas; ser capaz de rir de si mesmo. 

• Responsabilidade pessoal : assumir responsabilidade; reconhecer as 

consequencias de suas decis6es e a<;6es; aceitar seus sentimentos e estados 

de espfrito; irate o tim nos compromissos. 

• Assertividade : declarar suas preocupa<;6es e sentimentos sem ira nem 

passividade. 

• Dinamica de grupo coopera<;ao; saber quando e como conduzir e ser 

conduzido. 

• Solu~ao de conflitos : saber lutar limpo com outras pessoas; adotar o 

modele veneer/veneer para negociar acordos. 

11.1 lmportancia das emo~oes 

Etimologicamente, emo<;ao significa movimento por uma causa interna. A emo<;ao 

pode ser entendida como urn estado de animo, uma rea<;ao intensa e breve de 

nosso organismo frente as situa<;6es, toda emo<;ao acompanha-se de altera<;ao do 

fluxo sangufneo, altera<;6es eletricas na superffcie da pele, mudan<;as respirat6rias, 

bioqufmicas, posturais; enfim, de mudan<;as que envolvem o corpo em seus diversos 

sistemas e aparelhos. Ao mesmo tempo, apresentam-se como vivencia psfquica, 
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que permite a quem as sente reconhecer o sentido do que esta sentindo, se raiva, 

medo, tristEpza, alegria. 

0 mundo poderia viver melhor se considerasse importante o nfvel das emo<;6es 

como e considerada a consciencia cognitiva. 

De acordo com Howard gardner "a tarefa para o novo milenio nao e apenas afiar 

nossas varias inteligencias e usa-las adequadamente". Precisamos ver como a 

inteligencia e a moral podem trabalhar em conjunto e criar urn mundo em que uma 

grande variedade de pessoas queira viver. Afinal, uma sociedade dirigida por gente 

"inteligente", ainda pode destruir a si mesma ou ao resto do mundo. lnteligencia vale 

muito, segundo o celebre comentario de Ralph Waldo Emerson: "0 carater e mais 

importante que o intelecto". Esta percep<;ao se aplica tanto ao nfvel do individuo 

quanta ao da sociedade. 
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12 INTELIGENCIA EMOCIONAL NO TRABALHO 

Atualmente, na economia nacional, existe um quadro que indica uma escassez de 

empregos e uma oferta, relativamente elevada, de profissionais qualificados a 
procura de uma coloca9ao no mercado. Essa escassez leva-nos a pensar que, com 

a atual crise economica, temos sorte em estar empregados enquanto milhares ou 

talvez milh6es de pessoas estao desempregados. Possa parecer exagero, por um 

lado e por outro nao. E real a dificuldade de se conseguir emprego hoje em dia. A 

epoca de estabilidade no emprego esta no fim. 0 que conta agora a a capacidade 

de usar as emo96es para desenvolver bons relacionamentos, trabalho em equipe ou 

exercer a lideran9a. 

As exigemcias da lideran9a moderna, atualmente, incluem a competencia emocional 

e o estilo autoritario que funcionava tao bern em um passado nao tao longinquo, 

mas que hoje ja nao produz o mesmo efeito. Ao contrario, o estilo de gestae 

autoritaria esta perdendo campo para um gestor mais humane e empreendedor que, 

alem de todos os atributos exigidos em um born lider, possua a capacidade de 

provocar entusiasmo. 

E nesse ambiente que a inteligencia emocional vern causando enorme impacto e 

apresentando resultados importantes com uma habilidosa maneira de se relacionar. 

De acordo· com Robert Cooper, "a inteligencia emocional e a capacidade de sentir, 

entender a aplicar eficazmente o poder e a perspicacia das emo96es como uma 

fonte de energia, informa9ao, conexao e influencias humanas. E a inteligencia 

emocional que nos motiva a buscar nossos propostos, ativa nossas aspira96es e 

val ores e passam a ser vividos". 
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13 CONCUJSAO 

Essa monografia buscou apresentar o quanto a lideranc;a e importante nas 

organizac;6es. 0 significado de lideranc;a pode ser considerado fundamental na 

busca da eficacia empresarial, de como o lider precisa manter uma relac;ao de 

afinidade com seus subordinados, e a necessidade de sua lideranc;a ser aplicada 

constantemente em todas as ac;6es que visam trazer o maior retorno de 

competencia e lucratividade para sua empresa e aos funcionarios. 

Foi identificado que e caracteristica do lider respeitar o comportamento de cada 

pessoa, considerando que cada urn possui necessidades diferenciadas, portanto, o 

retorno que estas precisam tambem sao diferentes, e nesta perspectiva que esse 

estudo buscou destacar a importancia da lideranc;a em qualquer ambito 

empresarial. 

Esse trabalho teve o objetivo de identificar as qualidades da lideranc;a e suas 

func;6es, a importancia do lider no desenvolvimento das atividades e como saber 

liderar sua equipe, qualidades essas, que tornam-se urn constante desafio para o 

lider, principalmente porque deve fazer sempre o necessaria e no momenta certo, 

buscar sempre manter o grupo unido, demonstrando que em qualquer atividade a 

sua figura tern urn papel fundamental, que precisa ser atuante para manter as 

pessoas focadas e de maneira produtiva. 
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