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LIDERANÇA 
  
Enquanto a Teoria Clássica enfatizava a autoridade formal, 
considerando apenas a chefia dos níveis hierárquicos superiores sobre 
os níveis inferiores, a Teoria das Relações Humanas teve o mérito de 
demonstrar a existência de líderes informais que encarnavam as 
normas e expectativas do grupo e mantinham controle sobre o 
comportamento do grupo. 
  
Conceituação de Liderança 
A liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, 
principalmente nas empresas e em cada um de seus departamentos. 
Ela é essencial em todas as funções da Administração. O 
administrador precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir 
as pessoas, isto é, liderar. A liderança pode ser visualizada sob 
diversos ângulos, a saber: 
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1- Liderança como um fenômeno de influência interpessoal 
Esse conceito encara a liderança como um fenômeno social e que 
ocorre exclusivamente nos grupos sociais. Ela é decorrente dos 
relacionamentos entre as pessoas em uma determinada estrutura 
social. Nada tem a ver com os traços pessoais de personalidade do 
líder. A influência é uma força psicológica, uma transação interpessoal 
na qual uma pessoa age de modo a modificar o comportamento de 
outra, de algum modo intencional. A influência envolve conceitos 
como poder e autoridade, abrangendo maneiras pelas quais se 
provocam mudanças no comportamento de pessoas ou de grupos 
sociais. 
  
Poder: é o potencial de influência de uma pessoa sobre outras, 
embora isso não signifique que essa influência seja realmente 
exercida.  
Autoridade: é o poder legítimo, isto é, o poder que tem uma pessoa 
em virtude do seu papel ou posição em uma estrutura organizacional. 
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2- Liderança como um processo de redução da incerteza de 
um grupo 

 

O grau que um indivíduo demonstra qualidade de liderança 
depende não somente de suas próprias características pessoais, 
mas também das características da situação na qual se 
encontra. O grupo tende a escolher como líder a pessoa que 
pode lhe dar maior assistência e orientação. Nesse sentido, o 
líder é um tomador de decisões ou aquele que ajuda o grupo a 
tomar as decisões adequadas. 
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3- Liderança como uma relação funcional entre o líder e os 
subordinados 

 

Liderança é uma função das necessidades existentes em uma 
determinada situação e consiste em uma relação entre um 
indivíduo e um grupo. Esse conceito repousa em uma relação 
funcional em que um líder é percebido por um grupo como o 
possuidor ou o controlador dos meios para a satisfação de suas 
necessidades. O líder surge como um meio para a consecução 
dos objetivos desejados por um grupo. Assim, o líder é um 
estrategista que sabe indicar os rumos para as pessoas. 
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4- Liderança como um processo em função do líder, dos 
seguidores e de variáveis da situação 

 

Liderança é o processo de exercer influência sobre pessoas ou 
grupos nos esforços pra realização de objetivos em uma 
determinada situação. A liderança depende de variáveis no líder, 
nos subordinados e na situação. Ela pode ser definida pela 
equação: L = *f(o,s,v). A liderança existe em função das 
necessidades existentes em determinada situação. Trata-se de 
uma abordagem situacional. A liderança depende da 
conjugação de características pessoais  
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Teorias sobre liderança 

As teorias sobre a liderança podem ser classificadas em três 
grupos: 
  
1) Teorias de Traços de Personalidade 
Segundo essas teorias, o líder é aquele que possui alguns 
traços específicos de personalidade que o distingue das demais 
pessoas. O líder apresenta características marcantes de 
personalidade por meio das quais pode influenciar o 
comportamento das demais pessoas. 
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Alguns traços característicos de personalidade que definem o 
líder: 

  

a) Traços físicos: energia, aparência pessoal, estatura e peso. 

b) Traços intelectuais: adaptabilidade, agressividade, 
entusiasmo e autocontrole. 

c) Traços sociais: cooperação, habilidades interpessoais e 
habilidade administrativa. 

d) Traços relacionados com a tarefa: impulso de realização, 
persistência e iniciativa. 
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2) Teoria sobre Estilos de Liderança 

São as teorias que estudam a liderança em termos de estilos de 
comportamento do líder em relação aos seus subordinados. 
Enquanto a abordagem dos traços se refere àquilo que o líder é, 
a abordagem dos estilos de liderança se refere ao seu estilo de 
comportamento para liderar. 
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  AUTOCRÁTICA DEMOCRÁTICA LIBERAL (LAISSEZ-FAIRE) 

O líder fixa as diretrizes sem 

qualquer participação do 

grupo. 

As diretrizes são debatidas 

e decididas pelo grupo, 

estimulado e assistido pelo 

líder. 

Há liberdade total para 

as decisões grupais ou 

individuais e mínima 

participação do líder. 

O líder determina as 
providências para execução 
das tarefas, cada uma por 
vez, na medida em que se 
tornam necessárias e de 
modo imprevisível para o 
grupo 

O grupo esboça as 

providências para atingir o 

alvo e pede 

aconselhamento do líder, 

que sugere alternativas 

para o grupo escolher. As 

tarefas ganham novas 

perspectivas com os 

debates. 

A participação do líder é 

limitada, apresentando 

apenas materiais 

variados ao grupo, 

esclarecendo que 

poderia fornecer 

informações desde que 

as pedissem. 
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  AUTOCRÁTICA DEMOCRÁTICA LIBERAL (LAISSEZ-FAIRE) 

O líder determina a tarefa 

que cada um deve executar e 

o seu companheiro de 

trabalho. 

A divisão de tarefas fica a 

cargo do grupo e cada 

membro tem liberdade para 

escolher seus companheiros 

de trabalho. 

A divisão das tarefas e 

escolha dos colegas fica 

totalmente a cargo do 

grupo. Absoluta falta de 

participação do líder. 

O líder é dominador e é 
pessoal nos elogios e nas 
críticas ao trabalho de cada 
membro. 

O líder procura ser um 

membro normal do grupo, 

em espírito. O líder é 

objetivo e limita-se aos 

fatos nas críticas e nos 

elogios. 

O Líder não avalia o 

grupo nem controla os 

acontecimentos. Apenas 

comenta as atividades 

quando perguntado. 
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3) Teorias situacionais de liderança 

As teorias sobre traços de personalidade são simplistas e limitadas. 
As teorias sobre estilos de liderança consideram apenas certas 
variáveis da situação. As teorias situacionais explicam a liderança 
dentro de um contexto mais amplo e partem do princípio de que não 
existe um único estilo ou característica de liderança válida para toda 
e qualquer situação. A recíproca é verdadeira: cada situação requer 
um tipo de liderança para alcançar eficácia dos subordinados. O líder 
é aquele que é capaz de se ajustar a um grupo de pessoas sob 
condições variadas. As teorias situacionais são mais atrativas ao 
administrador, pois aumentam as opções e possibilidades de mudar a 
situação para adequá-la a um modelo de liderança ou então mudar o 
modelo de liderança para adequá-lo à situação. 
 


