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RESUMO 
 
 
Nas organizações o gestor tem uma grande função em relação ao desenvolvimento            
de pessoal. Um gestor não é apenas aquele que toma decisões organizacionais é             
também aquele que investe em sua equipe para que assim, consiga uma            
organização equilibrada com funcionários valorizados aptos a obter um resultado          
positivo em seu ambiente de trabalho. O presente trabalho tem por objetivo            
compreender a importância de um gestor e sua influência na vida profissional do             
colaborador. A metodologia utilizada para se alçar tal fim foi de revisão literária, a              
despeito da importância do gestor na valorização e no desenvolvimento dos           
colaboradores nas organizações sendo realizados em materiais correlatos presentes         
em revistas publicadas em congressos, artigos e livros encontrados em banco de            
dados e em site de buscas, com delimitação da pesquisa para referência dos últimos              
20 anos. Foi possível notar a importância e o papel do gestor dentro de uma               
organização para o desenvolvimento profissional do empregado e da empresa          
apontando suas principalmente suas consequências. Por isso, quando se há um           
plano de desenvolvimento e valorização, o gestor conseguirá obter melhores          
resultados na sua equipe e consequentemente fará com que a sociedade tenha uma             
boa percepção daquela empresa, pois ela tem uma boa organização e valoriza as             
pessoas. 
 
 
Palavras-chave: Gestão de pessoas; Recursos humanos; Desenvolvimento de 
pessoas nas organizações 
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ABSTRACT 
 

In organizations, the manager has a great role in the development of personnel. A              
manager is not only the one who makes organizational decisions, he is also the one               
who invests in his team so that he can achieve a balanced organization with valued               
employees able to obtain a positive result in his work environment. This paper aims              
to understand the importance of a manager and his influence on the professional life              
of the employee. The methodology used to achieve this aim was a literary review,              
despite the importance of the manager in the valuation and development of            
employees in the organizations being carried out in related materials present in            
magazines published in congresses, articles and books found in database and in            
search site, with delimitation of the research for reference of the last 20 years. It was                
possible to note the importance and the role of the manager within an organization              
for the professional development of the employee and the company pointing out its             
mainly its consequences. Therefore, when there is a development and valorization           
plan, the manager will get better results in his team and consequently will make              
society have a good perception of that company, because it has a good organization              
and values people. 
 
 
Key-words: People management; Human Resources; Development of people in 
organizations 

 

 
 
 
 
 
 
  

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES  
 

 

Figura 1 – Etapas da avaliação do desempenho .10 

Figura 2 – Diferenças dos tipos de conhecimento.....................................................11 

 

  

 



SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO 11 

2  A IMPORTÂNCIA DO GESTOR NAS ORGANIZAÇÕES 13 

3. GESTÃO E LIDERANÇA 19 

3.1. DIFERENÇA ENTRE GESTÃO E LIDERANÇA 21 
3.2. O LÍDER COMO GESTOR 22 

4 O LÍDER E SEU PAPEL DENTRO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL 24 

4.1. ESTILOS DE DESEMPENHO E LIDERANÇA DA EQUIPE 27 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................31 

REFEREÊNCIAS.......................................................................................................32 

 

 

 

 

  

 



1 INTRODUÇÃO 

 

O gestor tem um forte papel dentro das empresas, pois está ligado            

diretamente há pessoas. Suas atividades e decisões são fundamentais para as           

organizações, tendo em vista que muita das vezes o sucesso da empresa esta             

relacionado aos seus colaboradores e como eles se sentem no ambiente           

organizacional, pois estando desmotivados não conseguem gerar resultados        

positivos. 

Uma organização que valoriza e desenvolve seus colaboradores tem a          

tendência a se tornar mais visível no mercado de trabalho, pois este ganha um              

destaque no ambiente externo. Porém, para isso acontecer é necessário que o            

gestor tenha um bom relacionamento com sua equipe para compreender suas           

necessidades e assim identificar os problemas a fim de resolvê-los de forma eficaz.             

O colaborador exerce suas funções com êxito quando sentem que por trás da             

organização existe um líder que motiva e incentiva seus liderados. Nota-se que o             

gestor não é apenas aquele dá ordens ou toma decisões operacionais, mas também             

é aquele que investe em desenvolvimento de pessoal. 

Nesse contexto, o presente estudo buscou mostrar a importância e o papel do             

gestor dentro de uma organização para o desenvolvimento profissional do          

empregado e da empresa e apontar suas consequências. Por esse motivo, é            

relevante que se estude a relação de gestor e colaborador, pois incentivará a             

academia a estudar um tema que é muito decorrente nos dias atuais e que precisa               

ser explorado dentro das empresas. 

Nas organizações os colaboradores estão cada vez mais desmotivados em          

seu ambiente de trabalho, seja pela falta de um desenvolvimento eficaz ou pela falta              

de valorização. Diante disto, o problema desta pesquisa fundamenta-se em          

compreender qual a importância do gestor no desenvolvimento profissional de um           

colaborador? 

De modo a aclarar tal questionamento o objetivo principal deste trabalho foi            

compreender a importância de um gestor na organização e sua influência na vida             

 



profissional do colaborador e de modo específico buscou-se: definir a importância do            

gestor nas organizações, explicar os principais conceitos de gestão e liderança e por             

fim citar o comportamento do líder e seu papel dentro da organização empresarial. 

Para alcançar tais objetivos foi utilizada a metodologia de revisão bibliográfica,           

que tem por base artigos publicados entre os anos de 2010 e 2018, apresentados              

em revistas de faculdades e aprovados em congressos, também artigos encontrados           

no site da Scielo, relacionados ao tema de Gestores nas organizações. E de modo              

complementar, livros de autores reconhecidos na área administrativa. Tendo como          

palavras - chave de busca: Gestores, colaboradores e recursos humanos.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
2  A IMPORTÂNCIA DO GESTOR NAS ORGANIZAÇÕES 

Com as constantes mudanças da globalização e a grande concorrência faz           

com que as empresas passem por diversas transformações quanto aos processos           

tecnológicos, administração, tratamento de clientes, tratamento de pessoas, e nesse          

âmbito a Administração dos Recursos Humanos, uma das áreas mais importantes           

para a manutenção de uma empresa, vem se adequando aos novos moldes do             

mercado. 

No início do século XX F. Taylor propôs a “Teoria da Administração            

Científica”, na qual o trabalho era mecanizado e especializado com remuneração de            

acordo com a produção do trabalhador. Esse método gerou grande insatisfação e            

desmotivação dos trabalhadores, pois a parte social não era levada em           

consideração (PONTES, 2011).  

A partir dos estudos de Hawthorne com a “Teoria das Relações Humanas”, no             

início da década de 30 do século passado, e com a conclusão dessa teoria feita               

posteriormente por E. Mayo, que se iniciaram os estudos sobre o engajamento social             

e processos motivacionais dentro da relação de trabalho e sua influência direta nas             

ações dos funcionários, verificando assim que não era apenas a remuneração que            

satisfazia o trabalhador (PONTES, 2011).  

Da teoria de Hawthorne podemos citar o aperfeiçoamento desta através da           

“Teoria Behaviorista” de caráter comportamentalista proposta por Watson e Skinner,          

a “Hierarquia das Necessidades” de A. Maslow, propondo que a satisfação era fruto             

da motivação, seguindo uma hierarquia das necessidades humanas para tal,          

referindo ao salário como meio de satisfazer certas necessidades, e quando é            

reajustado por mérito a consequência psicológica é muito valiosa. Frederick          

Herzberg defendeu a teoria dos “Fatores Motivadores e Higiênicos” na qual o fator             

motivador seria o reconhecimento e o cargo exercido com satisfação, e os fatores             

 



higiênicos seriam o ambiente de trabalho e o relacionamento pessoal nesse           

ambiente (MORENO, 2014).  

Portanto, observando as teorias citadas vemos que somente o salário não traz            

satisfação e nem aumento do desempenho ao trabalhador, por isso o engajamento e             

a motivação do funcionário devem ser itens de atenção para as empresas. Por isso é               

importante a elaboração de um plano de carreira e salários, bons treinamentos,            

ambiente de trabalho saudável e a atuação de um gestor dentro das organizações é              

uma peça fundamental para o desenvolvimento dos colaboradores, pois este deve           

ter iniciativa, ser bom ouvinte, determinado e ser aberto às mudanças é de extrema              

importância para que não seja apenas um líder, mas também um mediador na             

organização. 

Dentre as competências a serem geridas pelo gestor está a elaboração de um             

bom plano de cargos e salários. É pelo salário que as necessidades básicas dos              

trabalhadores são atendidas, também pode colaborar com a sociabilidade e até           

mesmo a autoestima, que são reflexos da valorização do trabalhador na empresa.  

Associado às teorias apresentadas, Pontes (2011) apresenta a definição de          

salário como sendo uma forma objetiva de demonstração de valorização do           

trabalhador por parte da empresa, porém atualmente, por conter um significado mais            

amplo tem-se utilizado a palavra remuneração ao invés de salário e o autor afirma              

que remuneração é: 
É o processo de remunerar os colaboradores de forma a ter uma parte fixa e outra parte móvel. A                   

parcela fixa advém da definição da estrutura salarial e a parte móvel de             
outros fatores como desempenho da empresa, da equipe ou do colaborador.           
São três as formas principais de estimular o ganho variável: a participação            
através de sugestões, participação acionária e participação nos lucros e          
resultados (PONTES, 2011, p.347). 

 

Para Chiavenato (2015) o trabalhador, realiza suas atividades, motivado a          

receber uma compensação pelo esforço empregado, e essa compensação é dividida           

em compensação financeira e não financeira. A compensação financeira pode ser           

direta (salário, prêmios, comissões) e indireta (DSR, férias, gratificações, gorjetas,          

adicionais, horas extras, entre outros) e a soma das duas compõe a remuneração do              

trabalhador. Também tem a compensação não financeira que seria o          

 



reconhecimento e autoestima, segurança no emprego e orgulho, esta afeta a           

satisfação do trabalhador. 

Para a composição do salário é necessário a análise pelo gestor de diversos              

fatores sendo estes internos como a tipologia dos cargos, a política salarial,            

capacidade financeira e desempenho da organização, e os fatores externos como a            

situação do mercado de trabalho e situação econômica, sindicatos e negociações           

coletivas e legislação trabalhista (CHIAVENATO, 2015).  

Também faz parte da remuneração os benefícios e serviços sociais cedidos           

pela empresa ao trabalhador, e são comuns a todos independente do cargo que             

ocupa. Esses benefícios foram conquistados recentemente pelas exigências dos         

funcionários, sindicatos legislação trabalhista, e também utilizado como forma de          

atrair e manter talentos (CHIAVENATO, 2015). 

Os benefícios são pagos pela empresa de forma parcial ou total e gera             

facilidades e vantagens aos empregados, estes fazem parte do custo total de            

remuneração para a empresa e gera ao funcionário um sentimento de igualdade e             

atende algumas de suas necessidades pessoais. Dentre os benefícios oferecidos          

pela empresa está o transporte, alimentação, plano de saúde, seguro de vida e até              

mesmo planos de empréstimos pessoais (CHIAVENATO, 2015).  

Administração de cargos e salários faz parte das estratégias de organização           

da empresa e por isso o gestor deve fazer uma avaliação coerente e simples que               

possibilite o crescimento tanto do funcionário quanto da empresa (PONTES, 2011).  

Portanto uma boa elaboração do plano de cargos, pelo gestor, fornece várias            

vantagens à empresa, pois torna as relações entre empregador e empregado mais            

direta e definida, nas quais as possibilidades de crescimento dentro da empresa e             

uma remuneração justa fazem com que o funcionário tenha maior satisfação em            

realizar suas funções.  

Na Era Industrial as organizações se baseavam na força física e monetária,            

porém com as constantes mudanças sofridas no mundo a Era do Conhecimento            

surgiu e a partir de então as organizações tiveram que se adaptar e modificar a               

forma de se relacionar com seus colaboradores, levando em consideração a parte            

humana e atualmente com a globalização, tecnologia crescente a Era da Informação            

 



veio para modificar ainda mais as organizações empresariais voltando suas          

atenções para seu capital intelectual (CHIAVENATO, 2009). 

Nesse sentido, o gestor da área de Administração de Recursos Humanos           

(ARH) gerencia a condução de políticas e práticas empregadas no recrutamento,           

seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho. Essa área está          

dividida em cinco subsistemas que estão integrados entre si e dependem do            

sucesso de todos para um bom funcionamento do sistema total, essas divisões são             

(CHIAVENATO, 2009): provisão - responsável por recrutar talentos e fazer pesquisa           

de mercado de RH; aplicação - designar o que as pessoas farão na organização              

através de integração, descrição e análise de cargos, avaliação de desempenho;           

manutenção - manter talentos, avaliar a remuneração e compensação, os benefícios           

sociais, higiene e segurança do trabalho e as relações sindicais; desenvolvimento:           

preparação e desenvolvimento das pessoas através de treinamentos e         

desenvolvimento organizacional; monitoração - monitorar a ação das pessoas e          

relacionar em um banco de dados, fazer um balanço social. 

A mudança nas organizações faz com que a área de desenvolvimento do            

indivíduo, do grupo, da organização e até mesmo da comunidade sejam           

evidenciadas e o investimento em capacitação e em recursos intangíveis, estes           

estão relacionados com a área de conhecimento. Segundo Chiavenato (2009):  
As pessoas têm enorme capacidade para aprender novas habilidades, captar informações adquirir            

novos conhecimentos, modificar atitudes e comportamentos, bem como        
desenvolver conceitos e abstrações. As organizações lançam mão de ampla          
variedade de meios para desenvolver as pessoas, agregar-lhes valor e          
torná-las cada vez mais capacitadas e habilitadas para o trabalho          
(CHIAVENATO, 2009, p.17). 

 
A etapa de Treinamento e Desenvolvimento (TD) é feita após a contratação            

dos colaboradores como um processo para desenvolver competências, torná-los         

mais produtivos e inovadores, por isso a etapa de TD é um investimento para a               

organização. Os treinamentos possuem a finalidade de capacitar funcionários para          

que possam realizar, de forma mais eficiente, suas atividades. Já o processo de             

desenvolvimento visa o acompanhamento da evolução do funcionário dentro da          

empresa, pelo gestor, o que ele absorveu dos treinamentos e orientar em suas             

oportunidades futuras dentro da organização (CHIAVENATO, 2009).  

 



O papel do gestor está no planejamento do treinamento e para que este seja              

realizado de forma efetiva, deve seguir as seguintes etapas: 1 – diagnóstico que é              

um levantamento de dados com informações sobre o que deve ser melhorado e as              

carências da empresa; 2 – Decisão quanto a estratégia a ser utilizada, que é a               

definição de quem deve ser treinado, qual o conteúdo do treinamento, a definição             

dos instrutores, o local onde será realizado, os métodos e os recursos necessários             

para o treinamento, quando será feito, quanto tempo de duração; 3 – Execução do              

treinamento e 4 – Avaliação dos resultados do treinamento: é feito uma            

acompanhamento e comparação da situação após o treinamento e antes do           

treinamento (CHIAVENATO, 2009). 

A Avaliação de Desempenho é utilizada pelos gestores na avaliação dos           

colaboradores no processo de trabalho, analisa se os objetivos da empresa estão            

sendo alcançados ou não e também uma verificação das possíveis falhas que            

possam estar acontecendo, tem como objetivo a alocação de recursos,          

recompensas, dar retorno, aconselhar e desenvolver os funcionários, manter a          

justiça atendendo as normas de igualdade de oportunidades (PONTES, 2011). 

É importante seguir as etapas de avaliação de desempenho, e segundo           

Chiavenato (2016) essas etapas se encontram na Figura 1: 

 

Figura 1 – Etapas da avaliação do desempenho.

 
     Fonte: CHIAVENATO, 2016. 

 

 



A figura acima demonstra que para a avaliação do desempenho vários           

métodos podem ser empregados, porém sua aplicação dependerá das         

características, objetivos e ou necessidades da organização. Os principais e          

tradicionais métodos de avaliação do desempenho utilizados são: Método da escalas           

gráficas; Método da escolha forçada; Método da pesquisa de campo; Método dos            

incidentes críticos; Método comparativo; Método 360 graus. Esse último, atualmente,          

é um dos métodos mais utilizados e pode ser chamado de feedback 360 graus ou               

Avaliação em Rede, pois é um método democrático, integrativo com a participação            

de todos os envolvidos nos processos da organização (CHIAVENATO, 2016). 

Uma importante parte do planejamento e da estratégia de uma empresa é a             

gestão de conhecimento, que visa à interação e transmissão de conhecimento           

pessoal do trabalhador.  

 

Figura 2 – Diferenças dos tipos de conhecimento. 

 
          Fonte: TAKEUCHI e NONAKA, 2009. 

 

Uma parte desse conhecimento se faz pela intuição, observação, experiências          

que é chamado de conhecimento tácito e a outra parte é o conhecimento que pode               

ser transmitido, declarativo chamado conhecimento explícito, sendo complementares        

entre si, os dois tipos de conhecimentos se divergem de acordo com a Figura 2               

acima. 

Para a construção de um modelo de gestão primeiro deve-se identificar o            

conhecimento, torná-lo visível para que esse possa ser aproveitado e compartilhado           

entre os funcionários, um funcionário pode transmitir conhecimento para o outro e            

para isso esse conhecimento deve estar disponível a todos. Um método muito            

utilizado são os “mapas de conhecimento” que indicam as habilidades e o quanto à              

pessoa conhece sobre determinado assunto (TAKEUCHI e NONAKA, 2009). 

Outro passo é a contextualização do conhecimento de acordo com as           

necessidades da empresa. Outro elemento importante no modelo de gestão é o            

 



desenvolvimento, o compartilhamento, a distribuição, utilização e preservação de         

conhecimento (TAKEUCHI e NONAKA, 2009). 

Portanto a eficácia de um gestor está no conhecimento das variáveis de             

gestão de pessoas, saber a forma e o momento propício para intervenção, ser capaz              

de se auto avaliar, e também está nos meios e nas condições que utilizam para               

motivar e manter os talentos dentro da organização, buscando resultados          

importantes para a concorrência da empresa no mercado. 

  

 



3. GESTÃO E LIDERANÇA 

 

O pleno desempenho do gestor organizacional implica na construção de uma           

visão ampla para que se enxergue a realidade dos subordinados a essa relação             

hierárquica possibilitando o resultado melhorado para a organização. Desta forma, é           

de suma importância que as informações obtidas pelos líderes sejam analisadas no            

momento das tomadas de decisões gerenciais, visto que os líderes têm contato            

próximo, diário e direto com a base operacional dos setores que sustentam a             

empresa (LACOMBE, 2008). 

O ambiente organizacional dá origem a inúmeros desafios para quem ocupa a            

posição de liderança ou de gestão de pessoas. São problemas como falta de             

incentivo, desanimo, falta de interação e afins que tornam a missão de liderança algo              

complexo e que precisa ser respaldado por conhecimento organizacional e de           

gestão de relacionamento. 

A figura do líder aparece como função primordial para manter a organização e             

as taxas de alta produtividade dentro do âmbito empresarial. Isto, pois, dentro da             

hierarquia sistemática de uma empresa, o líder surge como a pessoa que alimenta             

os números estatísticos necessários para quantificação do progresso e eficácia de           

sua equipe. Desta forma, é de suma importância que as informações obtidas pelos             

líderes sejam analisadas no momento das tomadas de decisões gerenciais, visto           

que os líderes têm contato próximo, diário e direto com a base operacional dos              

setores que sustentam a empresa (CHIAVENATO, 2004). 

O ato de liderança pode conceituado como a função de organizar, fiscalizar e             

disciplinar outras pessoas, dentro de um grupo. Desta forma, define-se o gestor            

pelas funções que lhe são atribuídas. Trata-se do colaborador que ensina, fiscaliza e             

disciplina os procedimentos da empresa. A liderança é uma das características da            

gestão. 
[...] A partir do princípio de que a gestão é como definidor do sucesso ou do fracasso das instituições                   

do Terceiro Setor, perante as novas exigências o mundo globalizado. Com           
isso, vende-se a idéia, onde é comparada pelas instituições sociais          
filantrópicas, de que elas terão que, para sobreviver, adotar os mesmos           
mecanismos e instrumentos e gestão das empresas privadas, incutindo-se         
nesses gestores o mito de que é empresarial é bom, ou o que é bom para a                 
empresa privada é bom para as organizações do Terceiro Setor.          
(VOLTOLINI, 2009, p. 124). 

 



 
Pode-se analisar que atualmente, a visão limitada de antigamente não existe           

mais. As entidades do terceiro setor se preocupam mais com a Gestão, para que se               

atribua mais lucratividade aos eventos e aplicações financeiras, retornando mais          

benefícios para a população.  

A figura do gestor pode ser compreendida através das atividades realizadas           

dentro da organização. Trata-se o colaborador que vai reunir seus conhecimentos           

para tomar decisões que tangem ao planejamento, liderança da equipe e até mesmo             

da verificação da execução do que se manda executar, para analisar se esta sendo              

feito de forma coerente (LACOMBE, 2008).  

O êxito de uma empresa não é resultado das decisões tomadas pelos seus             

donos, mas na perfeita execução dos passos necessários para a conclusão deste            

objetivo. Obviamente não são os administradores que executam passo a passo para            

o alcance do sucesso, mas de certo, seus funcionários, os colaboradores. Assim, o             

capital humano é a principal ferramenta utilizada para o melhor desempenho de uma             

organização corporativa (CHIAVENATO, 2004).  

Sobre cultura organizacional, Chiavenato (2004) aparta que ela é         

estabelecida ao longo do período e passa a carregar todas as práticas,            

estabelecendo um complexo de aspectos mentais e um sistema lógico de           

significados que une todos os componentes em volta das mesmas finalidades e do             

próprio modo de agir. Ela convém de elo entre o presente e o passado e coopera                

para a conservação e a harmonia da organização. 

O clima organizacional está atual entre os fundamentais fatores de uma           

empresa, porquanto se a empresa esta com o clima bom, os colaboradores            

trabalham motivados e igualmente aumentando a o rendimento. Antes na Revolução           

Industrial a principal maneira de motivar um individuo consistia no uso de punições,             

porém hoje a Motivação é como uma força propulsora que leva o individuo a              

satisfazer suas necessidades e desejos, uma energia interna, algo que vem de            

dentro do individuo, fazendo com que este se coloque em ação (WIESEL, 2005). 

Entretanto para (WIESEL, 2005) a motivação é um processo individual e fruto            

do nosso crescimento pessoal, nossa evolução nos impulsiona para o desejo de            

 



possibilidades maiores em que nada é trivial e tudo é útil para um significativo              

crescimento, o segredo para um grande resultado esta justamente nas pequenas           

coisas. 

 

3.1. DIFERENÇA ENTRE GESTÃO E LIDERANÇA 
 

Existe uma grande diferença entre liderança e gestão e esses termos não            

podem ser confundidos. Líderes A principal diferença entre os dois é que os líderes              

têm uma grande influência com seus colaboradores pois mobiliza pessoas, já os            

gestores ficam responsáveis por administrar pessoas e processos. Seu papel não           

está ligado somente aos colaboradores, mas em toda a organização. É ele que gera              

resultados, ajudando assim, o sucesso da organização. 

Particularmente em pequenas empresas, para que um pequeno empresário         

seja bem-sucedido, ele precisa ser um líder e um gerente fortes para fazer com que               

sua equipe se envolva com sua visão de sucesso. Liderança é fazer com que as               

pessoas compreendam e acreditem na visão que você estabeleceu para a empresa            

e trabalhar com você para atingir suas metas, enquanto a administração é mais uma              

questão de administrar e garantir que as atividades do dia a dia estejam             

acontecendo como deveriam (LACOMBE, 2008). 

Liderança e gestão devem andar de mãos dadas. Eles não são a mesma             

coisa, mas são necessariamente ligados e complementares uns aos outros.          

Qualquer esforço para separar os dois dentro de uma organização provavelmente           

causará mais problemas do que resolve (WIESEL, 2005).  

Para qualquer empresa ser bem-sucedida, ela precisa de uma administração          

que possa planejar, organizar e coordenar sua equipe, além de inspirá-los e            

motivá-los a realizar o melhor de sua capacidade. Os líderes têm a tendência de              

elogiar o sucesso e motivar as pessoas, enquanto os gerentes trabalham para            

encontrar falhas. Eles pintam uma imagem do que vêem como possível para a             

empresa e trabalham para inspirar e engajar seu pessoal para transformar essa            

visão em realidade (LACOMBE, 2008).  

 



Ao invés de ver os indivíduos como apenas um conjunto particular de            

habilidades, eles pensam além do que eles fazem e os ativam para serem parte de               

algo muito maior. Eles estão bem conscientes de como as equipes de alto             

desempenho podem realizar muito mais quando trabalham juntas do que as pessoas            

que trabalham autonomamente conseguem alcançar (WIESEL, 2005). 

Dessa forma, o gestor e o líder precisam compreender que existe uma            

diferença entre suas funções, para que assim possam executar seus propósitos de            

forma eficaz. Porém, apesar de ser papéis diferentes, eles se juntos podem agregar             

muito na organização.  

 

3.2. O LÍDER COMO GESTOR 
 

A liderança é um fenômeno complexo e multidimensional (DEPREE, 1989).          

Tem sido definido como: um comportamento; um estilo; uma habilidade; um           

processo; uma responsabilidade; uma experiência; uma função de gestão; uma          

posição de autoridade; uma relação de influência; uma característica; e uma           

habilidade. 

Kotter (1990, p.75) afirmou que “Liderança é a capacidade de ação coletiva            

para vitalizar”. Contudo, alguns teóricos acreditam que a liderança é uma forma dos             

processos de influência social. Embora haja uma variedade de definições de           

liderança, a maioria das definições focadas em dois componentes que são: o            

processo de influenciar um grupo de indivíduos para obter um objetivo comum; e             

desenvolver uma visão. 

Os líderes se concentram em motivação e inspiração (KOTTER, 1990).          

Líderes visam criar paixão para seguir sua visão, alcançar objetivos de longo prazo,             

correr riscos para realizar objetivos comuns e desafiam o status quo atual. O líder              

mantém um olho aberto sobre os benefícios de seus seguidores, então as pessoas             

seguem o líder voluntariamente, e o líder dirige o seguidor usando um estilo de              

transformação. Os líderes devem ter algumas qualidades críticas, como integridade;          

visão; dureza; decisivo; confiança; comprometimento; abnegação, criatividade;       

tomada de risco; dureza; capacidade de comunicação e visibilidade. 

 



Além disso, os líderes devem ter carisma; um senso de missão; capacidade            

de influenciar pessoas em um ambiente positivo; e capacidade de resolver           

problemas. Pesquisas mostram que ser um líder eficaz depende de comportamentos           

e características comuns como: confiança; mentalidade de serviço; boas habilidades          

de coaching; confiabilidade; perícia; responsabilidade; boas habilidades de escuta;         

ser visionário; realista; bom senso de prioridades; honestidade; disposição para          

compartilhar; autoestima forte; técnico ou contextual e reconhecimento (WIESEL,         

2005). 

Liderança e gestão essencialmente diferem uns dos outros em termos da           

natureza de seu relacionamento; atribuição de atores e nomenclatura organizacional;          

finalidades; e coletividade ou coordenação de metas.  

Com estas distinções básicas em mente há uma base forte para sugerir que             

líderes e gerentes não são as mesmas pessoas. Os gerentes não são            

automaticamente líderes e nem todos os líderes precisam ser administradores          

(ROST, 1993; YUKL, 1994). 

É também digno de nota que existe uma diferença entre liderança e líder, e              

gestão e gestor. Equacionar liderança com líder e gerência com o gerente é, na              

verdade, "confundir um processo com uma pessoa". Esta distinção é importante           

porque assim como todo ato de um ator não está agindo, da mesma forma o ato de                 

um líder não é liderança e o mesmo vale para a gerência (WIESEL, 2005).  

Essa tendência de equacionar processo com pessoa (liderança com líder e           

gestão com gerente) resulta em uma corrida rápida entre os estudiosos da            

psicanálise para identificar as características exatas que são necessárias para os           

líderes como distintos dos gerentes, por isso, compartilhou observação de que           

sabemos "demais" dos líderes, mas "muito pouco" de liderança.  

Isto é argumentou aqui que ter identificado uma série de características em            

uma pessoa não garante que um ato ou processo de liderança ocorre. Esta busca              

pelos ingredientes certos também resultou em minando a importância da gestão e            

dos gerentes em uma organização (WIESEL, 2005). Pode ser verdade que na            

maioria das vezes o que precisamos é fazer mais com a gerência do que com a                

 



liderança, portanto, precisamos manter um equilíbrio entre não enfatizar demais um           

à custa do outro e evite traçar quaisquer relações hierárquicas. 

 
 
 
 
 

 

 

 

4 O LÍDER E SEU PAPEL DENTRO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL 

 

O ato de liderança pode conceituado como a função de organizar, fiscalizar e             

disciplinar outras pessoas, dentro de um grupo. Desta forma, define-se o gestor            

pelas funções que lhe são atribuídas. Trata-se do colaborador que ensina, fiscaliza e             

disciplina os procedimentos da empresa. A liderança é uma das características da            

gestão. 
[...]A partir do princípio de que a gestão é como definidor do sucesso ou do fracasso das instituições                  

do Terceiro Setor, perante as novas exigências o mundo globalizado. Com           
isso, vende-se a ideia, onde é comparada pelas instituições sociais          
filantrópicas, de que elas terão que, para sobreviver, adotar os mesmos           
mecanismos e instrumentos e gestão das empresas privadas, incutindo-se         
nesses gestores o mito de que é empresarial é bom, ou o que é bom para a                 
empresa privada é bom para as organizações do Terceiro Setor.          
(VOLTOLINI, 2009, p.24). 

 
Pode-se analisar que, a visão limitada de antigamente não existe mais. As            

entidades do terceiro setor se preocupam mais com a Gestão, para que se atribua              

mais lucratividade aos eventos e aplicações financeiras, retornando mais benefícios          

para a população.  

A figura do gestor pode ser compreendida através das atividades realizadas           

dentro da organização. Trata-se o colaborador que vai reunir seus conhecimentos           

para tomar decisões que tangem ao planejamento, liderança da equipe e até mesmo             

da verificação da execução do que se manda executar, para analisar se esta sendo              

feito de forma coerente.  

 



Para Nunes (2006, p.5), a gestão pode ser definida como aquela em que “um              

adjacente de afazeres que buscam garantir a afetação dinâmica de todos os            

recursos disponibilizados pela organização, a fim de serem atingidos os objetivos           

pré-determinados pela mesma”. Desta forma, a liderança é a indicação da direção            

que se deve seguir.  

O êxito de uma empresa não é resultado das decisões tomadas pelos seus             

donos, mas na perfeita execução dos passos necessários para a conclusão deste            

objetivo. Obviamente não são os administradores que executam passo a passo para            

o alcance do sucesso, mas de certo, seus funcionários, os colaboradores. Assim, o             

capital humano é a principal ferramenta utilizada para o melhor desempenho de uma             

organização corporativa.  

 
Não é possível quantificar o ser humano, mas é possível definir suas            

capacidades e qualidades e assim descobrir suas necessidades. Sobre cultura  

organizacional, Chiavenato (2004) aparta que ela é estabelecida ao longo do período            

e passa a carregar todas as práticas, estabelecendo um complexo de aspectos            

mentais e um sistema lógico de significados que une todos os componentes em volta              

das mesmas finalidades e do próprio modo de agir. Ela convém de elo entre o               

presente e o passado e coopera para a conservação e a harmonia da organização. 

O clima organizacional está atual entre os fundamentais fatores de uma           

empresa, porquanto se a empresa está com o clima bom, os colaboradores            

trabalham motivados e igualmente aumentando a o rendimento. 

O êxito de uma empresa não é resultado das decisões tomadas pelos seus             

donos, mas na perfeita execução dos passos necessários para a conclusão deste            

objetivo. Obviamente não são os administradores que executam passo a passo para            

o alcance do sucesso, mas de certo, seus funcionários, os colaboradores. Assim, o             

capital humano é a principal ferramenta utilizada para o melhor desempenho de uma             

organização corporativa.  

Segundo Bergamini e Beraldo (2007, p. 32) “A avaliação de desempenho nas            

organizações constitui-se, portanto, de aproveitamento do potencial individual das         

pessoas no trabalho e, por isso, do potencial humano de toda a empresa”.  

 



O autor expressa em sua observação que a avaliação de desempenho busca            

estimar o aproveitamento dos indivíduos na execução das tarefas, além de estimular            

a melhoria no desenvolvimento dos trabalhos em uma organização. 

Antes na Revolução Industrial a principal maneira de motivar um indivíduo           

consistia no uso de punições, porém hoje a Motivação é como uma força propulsora              

que leva o indivíduo a satisfazer suas necessidades e desejos, uma energia interna,             

algo que vem de dentro do indivíduo, fazendo com que este se coloque em ação. 

 
Entretanto para (WIESEL, 2005, p. 41) a motivação é um processo individual            

e fruto do nosso crescimento pessoal, nossa evolução nos impulsiona para o desejo             

de possibilidades maiores em que nada é trivial e tudo é útil para um significativo               

crescimento, o segredo para um grande resultado está justamente nas pequenas           

coisas.  

A motivação influencia o comprometimento e impulsiona a ação do          

colaborador na organização. O resultado da empresa está diretamente ligado a essa            

motivação pois seus funcionários trabalham de forma mais responsável, se          

dedicando aos objetivos da organização.  

Um dos grandes desafios dos líderes é direcionar o potencial do capital            

humano para o alcance das metas e resultados organizacionais. Como a importância           

das equipes cresce no ambiente organizacional, o mesmo acontece com o papel do             

líder que orienta sua equipe. Líderes não podem resolver problemas sozinhos. O          

mundo complexo requer uma combinação de recursos e habilidades de vários           

funcionários. Por estas razões, forte ênfase é colocada na promoção do trabalho em            

equipe e liderança forte (JONES; RUDD, 2008). 

O exercício da liderança requer o consentimento dos subordinados para o           

líder. Neste contexto, a liderança só existe depois de ser reconhecida por outros            

membros do grupo. Os líderes tendem a emergir como diferentes dos seguidores em            

sua capacidade de iniciar e manter a interação. Esses líderes servem para aumentar            

a participação de membros com menos habilidade, aceitar personalidades diversas e           

são muito tolerantes a desvios (BASS, et. al, 2003 ). Nesse sentido, a relação entre             

líderes e seguidores cria uma base para o início dos estudos sobre liderança             

 



transacional. O líder transacional é um negociador, que estabelece acordos em troca            

de resultados desejados. O líder transacional pode recompensar o desempenho         

satisfatório e punir objetivos não cumpridos (FONSECA, et al., 2012). 

A fase mais recente e promissora na evolução da teoria da liderança é             

representada pela chamada era transformacional. Liderança transformacional      

refere-se ao líder inspirador que é capaz de alcançar um alto desempenho da             

equipe, incentivando intelectualmente seus seguidores, oferecendo apoio       

individualizado (FONSECA et al., 2012). A melhoria dramática desta era nas eras           

passadas reside no fato de que a liderança transformacional é baseada na            

motivação intrínseca, e não na motivação extrínseca.  

Além disso, em comparação com a era transacional, os líderes devem ser            

proativos e não reativos em seus pensamentos. Os líderes são mais radicais do que             

conservadores, mais inovadores e criativos e mais abertos a novas ideias (BASS,            

1985). O objetivo deste estilo de liderança é influenciar e produzir um compromisso            

entusiástico, em oposição à obediência relutante ou à realização indiferente (YUKL,           

1989). 

De acordo com essa abordagem, os seguidores atribuem habilidades heróicas          

ou extraordinárias à liderança quando observam certos comportamentos. A pesquisa         

tem dedicado muita atenção à busca de características que distinguem os líderes            

considerados carismáticos.  

Um dos estudos mais notáveis é o desenvolvido por Conger e Kanungo           

(1987), que indicava que os líderes transformacionais tinham um objetivo idealizado,          

forte compromisso pessoal com seu objetivo, eram percebidos como não          

convencionais, assertivos e autossuficientes, e são agentes de radicalismo. 

Finalmente, o estilo de liderança do laissez-faire é caracterizado pelo líder       

interferir pouco nas decisões do grupo, dando liberdade para os empregados           

tomarem as decisões. Nesse sentido, o líder evita esclarecer suas expectativas e           

resolver conflitos, bem como desloca sua autoridade para os seguidores,          

deliberadamente abdicando do poder de tomar decisões, que são delegadas aos           

seguidores (BASS, 2003). 

 



 

A tarefa de liderança torna-se assim uma construção, monitorando e          

reforçando uma cultura de altas expectativas. Essa filosofia foi disseminada por Bass          

(2003), que sugeriu que os grupos de trabalho tendem a escolher líderes e esperam             

garantir que a tarefa seja cumprida, manter o foco estratégico e facilitar a coesão do               

grupo. Portanto, os subordinados se afastam das preocupações de participação e          

segurança e passam para as preocupações de auto-realização, realização e          

reconhecimento, melhorando assim o desempenho individual e da equipe. 

 

4.1. ESTILOS DE DESEMPENHO E LIDERANÇA DA EQUIPE 

 

O desempenho é um conceito complexo que pode ser definido como um            

conjunto de parâmetros ou indicadores que são complementares e, por vezes,           

contraditórios, que descrevem o processo de avaliação através de vários tipos de            

resultados alcançados (LEBAS; EUSKE, 2002).  

Nesse sentido, o desempenho quase sempre depende da identificação de um           

modelo causal que descreva como as ações hoje podem influenciar os resultados no             

futuro. Portanto, a medição do desempenho torna-se um indicador importante         

somente se a organização adquiriu o conhecimento e o domínio de suas relações             

causais para reproduzir esse resultado no futuro. O termo desempenho deve ser           

usado para representar a soma de todos os processos que levam a uma sequência              

potencial ou futura de resultados. 

For Dutra (2010), o desempenho pode ser expresso como o conjunto de           

entregas e resultados gerados pelo desenvolvimento, esforço e comportamento do          

funcionário na organização. O nível de desenvolvimento do funcionário está         

relacionado à sua maturidade e autonomia de ação e determina a expectativa da             

organização sobre seu desempenho. O esforço, no entanto, difere do nível de           

desenvolvimento devido à qualidade do valor agregado à organização. Esforço é          

uma contingência e está ligado à motivação do indivíduo e às condições favoráveis             

oferecidas pela organização ou pelo mercado, naquele momento.  

Murphy (2008) considera que a melhor maneira de usar a avaliação de           

desempenho é como parte de um conjunto de medidas convergentes que, aplicadas            

 



juntas, têm maior probabilidade de capturar variações no desempenho do trabalho           

do que se usadas isoladamente. Nesse sentido, Fernandes (2013) sugeriu um         

modelo integrado de avaliação de desempenho que captura várias dimensões. O          

modelo é caracterizado por avaliações de entradas e saídas.  

As entradas são avaliadas com base em capacidades, que podem ser           

conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Conhecimentos e habilidades não        

requerem avaliação sistemática, pois são registrados em experiência profissional,         

em termos de treinamento acumulado que pode ser validado através de certificados.  

As saídas são avaliadas em termos de resultados avaliados como          

competências e metas atingidas, que são medidas por indicadores dentro de um            

sistema de metas. Os resultados são analisados por autoavaliação e por superiores,           

avaliados em termos de indicadores, e depois armazenados e disponibilizados em           

sistemas operacionais. 

O desempenho da equipe e até mesmo o desempenho organizacional          

geralmente estão ligados à eficácia da liderança. A eficácia da liderança deve ser            

medida em termos de eficácia de grupo, equipe ou organização. Isso porque as            

relações sociais construídas no contexto organizacional podem influenciar as         

percepções de efetividade e liderança, pelos significados atribuídos e reconstruídos          

pelo grupo.  

Os significados compartilhados pela equipe dependem da linguagem utilizada         

e da comunicação, sendo realizada através da criação de sentido, ou seja, uma             

criação coletiva de significado. Os sistemas sociais desenvolvidos dentro da         

organização são insumos constantes para que os funcionários interpretem e          

reinterpretem suas experiências. Situações anteriormente consideradas corretas      

podem ser reinterpretadas e modificadas para atender às novas expectativas          

coletivas. 

Os outros membros da equipe, embora possam ter uma percepção          

diferenciada em relação ao líder, tendem a apresentar padrões mais homogêneos de            

comportamentos e crenças. Modelos mentais de membros da equipe convergem         

quando há interesse mútuo e liderança. Os autores concluíram que, sempre que o            

 



interesse mútuo entre os seguidores é alto, as equipes convergem em modelos            

mentais em todas as condições de liderança.  

Os valores, cognições, percepções, comportamentos e atitudes comuns aos         

membros da equipe caracterizam as propriedades compartilhadas da equipe. No         

entanto, se as avaliações da eficácia de liderança são influenciados por percepções            

individuais, há evidências de que as classificações eficácia da liderança convergir           

com medidas objetivas de desempenho trabalho em grupo, fornecendo suporte para           

o uso de supervisor e subordinados classificações, tais como medidas de eficácia da             

liderança.  

Por exemplo, Moynihan, Wright e Pandey (2012) fizeram estudos sobre os          

efeitos da liderança na burocracia indicaram que os líderes transformacionais          

melhoraram a comunicação interna, receberam apoio político e transmitiram a meta           

organizacional com clareza, reduzindo os efeitos do excesso de padrões e regras na             

equipe.  

Na prática, no entanto, as avaliações de eficácia de liderança consistem mais            

comumente em classificações feitas pelo supervisor ou subordinados do líder (ou           

alguma combinação deles). Tais avaliações, embora representem o método        

predominante de avaliar a eficácia da liderança, podem ser criticadas como           

potencialmente contaminadas. Isso porque eles representam percepções individuais       

em vez de examinar objetivamente o desempenho. 

Em geral, pesquisas que relacionam as características dos líderes aos          

resultados organizacionais têm consistentemente encontrado resultados      

positivos. Ross e Offermann (1997) encontraram um efeito positivo dos atributos de          

personalidade dos líderes transformacionais na satisfação subordinada. Somech       

(2006) constatou que estilos de liderança e liderança participativa impactam         

diretamente o processo de funcionamento de uma equipe heterogênea, promovendo          

a reflexão e a inovação da equipe. 

 Shen e Chen (2007) mostraram que a liderança teve um efeito positivo na            

confiança e no desempenho da equipe em um estudo em larga escala conduzido             

nas indústrias de manufatura e serviços de Taiwan. Finalmente, pesquisa de Tost,          

Gino e Larrick (2013) indicou que o efeito psicológico do poder formal de um líder               

 



afetou negativamente o desempenho da equipe. Isso ocorre porque a dominância          

verbal, muitas vezes resultante da elevada experiência de liderança do líder, reduz a             

comunicação da equipe, afetando negativamente o desempenho. 

Em suma, estudos anteriores mostram que a liderança desempenha um papel           

fundamental no desempenho da equipe. Na administração pública, espera-se que a          

influência dos líderes em suas equipes seja menor devido à falta de autonomia para              

recompensar, punir, contratar e demitir. Mesmo assim, o estilo de liderança mais           

associado ao melhor desempenho é o transformacional, como aponta a literatura.  

Como o líder transformacional é proativo, inovador e criativo, ele pode motivar            

sua equipe a obter melhores resultados, melhorando assim o desempenho. Em          

ambos os pontos de vista, líderes e seguidores, o estilo de liderança            

transformacional tem maior probabilidade de ser associado positivamente a um          

desempenho superior da equipe. 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas organizações os colaboradores estão cada vez mais desmotivados em          

seu ambiente de trabalho, seja pela falta de um desenvolvimento eficaz ou pela falta              

de valorização, sendo assim, é de extrema importância o impacto que o gestor tem              

na vida profissional do seu empregado pois são eles que dão existência a empresa. 

A falta de um desenvolvimento profissional causa um desconforto no          

ambiente de trabalho, tanto para os integrantes da empresa que se sentem            

desmotivados, quanto para o gestor que acaba por trabalhar com pessoas que não             

estão engajadas a gerar um bom resultado a empresa. Desta forma, observa-se que             

sendo aplicado um plano de desenvolvimento e valorização, o gestor conseguirá           

obter melhores resultados na sua equipe e consequentemente fará com que a            

 



sociedade tenha uma boa percepção daquela empresa, pois ela tem uma boa            

organização e valoriza as pessoas. 

Em vista disso, pode-se concluir a grande importância do gestor dentro de            

uma organização para o desenvolvimento profissional do empregado e da empresa.           

O gestor que enxerga a real necessidade de seus colaboradores, consegue           

encontrar medidas e soluções para propor um ambiente tranquilo, dessa forma, ele            

estará contribuindo também para a formação de cada um de seus liderados, dando             

todo o suporte necessário. 
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