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RESUMO 
 
 

O presente trabalho intitulado “Liderança Situacional: Os Comportamentos dos 
Líderes no Processo de Desenvolvimento do Perfil Profissional Comprometido” 
busca analisar a liderança situacional, contemplando a influência dos líderes no 
processo de desenvolvimento do comportamento profissional dos colaboradores 
dentro das organizações. Para progressão do objetivo geral, foram propostos os 
seguintes objetivos específicos: (1) Caracterizar o estilo de liderança situacional no 
contexto das organizações do trabalho, relacionando suas características 
comportamentais que poderão promover o comprometimento profissional dos 
colaboradores; (2) Refletir sobre o papel de liderança nas organizações de trabalho, 
considerando a necessidade de manter colaboradores comprometidos com suas 
atividades laborais; (3) Abordar quais fatores motivacionais o líder poderá despertar 
nos colaboradores visando melhor desempenho de suas atividades dentro do setor 
organizacional. A problemática do tema revela-se na seguinte questão: Quais são os 
comportamentos dos líderes no processo de desenvolvimento do perfil profissional 
comprometido? O desenvolvimento apresenta uma visão teórica acerca do tema 
abordado sob a ótica de vários autores. Na elaboração deste trabalho foi utilizada a 
pesquisa bibliográfica. Por fim, conclui-se que a palavra chave da Liderança 
Situacional é situação, onde o colaborador deve ser tratado pelo líder de acordo com 
seu grau de maturidade e incentivado a avançar os níveis, e que as organizações 
precisam intensificar e dinamizar a atuações dos seus líderes, adotando o estilo de 
Liderança Situacional, para que consiga manter colaboradores cada vez mais 
motivados. 

 
 
Palavras-chave: Liderança Situacional. Perfil Profissional. Organizações. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The present work titled "Situational Leadership: The Behaviors of Leaders in the 
Process of Development of the Professional Profile" aims to analyze the situational 
leadership, contemplating the influence of the leaders in the process of development 
of the professional behavior of the collaborators within the organizations. For the 
progression of the general objective, the following specific objectives were proposed: 
(1) To characterize the situational leadership style in the context of the work 
organizations, relating their behavioral characteristics that can promote the 
professional commitment of the collaborators; (2) Reflect on the leadership role in 
work organizations, considering the need to maintain collaborators committed to their 
work activities; (3) To address which motivational factors the leader can arouse in the 
employees aiming at a better performance of their activities within the organizational 
sector. The problematic of the theme is revealed in the following question: What are 
the behaviors of the leaders in the process of the development of the professional 
profile committed? The development presents a theoretical vision about the theme 
approached from the perspective of several authors. In the elaboration of this work 
the bibliographic research was used. Finally, it is concluded that the key word of 
Situational Leadership is situation, where the employee must be treated by the leader 
according to his degree of maturity and encouraged to advance levels, and that 
organizations need to intensify and dynamize the actions of their leaders, adopting 
the style of Situational Leadership, so that they can keep collaborators more and 
more motivated. 
 
Key-words: Situational leadership. Professional Profile. Organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Uma semente cumpre sua missão, seu propósito de vida quando é capaz de 

gerar outras plantas da mesma espécie que a sua, da mesma forma um gestor será 

considerado um líder no momento em que consegue motivar seus colaboradores a 

participar dos processos produtivos dentro de sua organização incorporando os 

valores de sua empresa ou organização como sendo seus próprios valores, seus 

próprios interesses.  

As organizações constituem instrumentos sociais por meio das quais muitas 

pessoas combinam seus esforços e trabalham juntas para atingir propósitos que 

isoladamente jamais poderiam fazê-lo. São elas as principais realizadoras e 

impulsionadoras da inovação e do progresso, formadas por uma integração de 

diversos recursos. Nesse sentido, as pessoas são os chamados recursos humanos 

das organizações (CHIAVENATO, 2005). 

É nas organizações que as pessoas passam a maior parte de suas vidas 

cotidianas e, nesse sentido, “têm grande influência no comportamento humano” 

Contudo, essa realidade nem sempre é percebida por muitos empresários, líderes e 

gestores (CHIAVENATO,2005, p. 25). 

O exercício da liderança é um processo complexo, liderar é sinônimo de 

dirigir, motivar e comunicar-se com os subordinados, individualmente ou em grupo. 

Envolve contato diário, ajudando e direcionando as atividades da equipe para o 

alcance dos objetivos. O ato de influenciar os funcionários é uma atividade diária 

que requer conhecimento e habilidade do líder ou gestor do grupo (HERSEY; 

BLANCHARD, 1986). Uma organização bem-sucedida depende de uma boa 

liderança, definindo-a como “a atividade de influenciar pessoas fazendo-as 

empenhar-se voluntariamente em objetivos de grupo”. (HERSEY; BLANCHARD, 

1986, p. 103-104) 

Sob essa perspectiva, faz-se necessário conhecer as necessidades da 

organização e dos colaboradores e sincronizá-las. Se o líder realmente deseja 

apresentar bons resultados, deve reservar um tempo para ouvir seus subordinados e 

envolvê-los com a empresa. Mas isso só acontecerá se houver diálogo entre as 

partes, seriedade, compromisso e dedicação (MARRAS, 1999). 

A liderança situacional consiste em uma teoria que visa mudar os rumos das 

empresas tradicionais hierarquizada. Ela exige um verdadeiro efeito ‘camaleão’ do 
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líder, pois é ele que se adapta diante do perfil dos seus liderados com o intuito de 

conduzi-los a desenvolver o máximo de suas habilidades e potencialidades em favor 

do projeto da organização ou empresa da qual fazem parte. Nos dias de hoje, não é 

mais possível manter-se nos modelos antigos, pois no mundo contemporâneo é 

imprescindível que o líder consiga identificar e diagnosticar situações adversas em 

momentos diferentes dentro das empresas podendo assim estar apto a trabalhar em 

equipe, conhecendo o negócio e sabendo a quem recorrer nos momentos de 

adversidades (DUARTE; PAPA, 2010). 

A liderança situacional enfatiza a capacidade do líder em reconhecer o nível 

de maturidade de seu liderado e adequar o estilo de liderança ao nível de 

desenvolvimento sendo uma estratégia bastante competitiva. Mediante esse método 

de atuação do líder, pode-se reconhecer as grandes contribuições que traz para 

dentro das organizações para todos os envolvidos na mesma, onde o líder 

situacional detém três habilidades fundamentais: diagnóstico, flexibilidade, e parceria 

para o desempenho (BLANCHARD, et. al, 2007). Os autores consideram que a 

motivação é à base do comportamento; que todo comportamento volta-se para a 

realização de algum objetivo pode sofrer alterações. Assim, interpretam o 

comportamento como qualquer ação ou manifestação que pode ser observada entre 

os indivíduos – o estímulo – seja própria do indivíduo ou do ambiente – e o objetivo 

como o resultado alcançado pelo comportamento (HERSEY; BLANCHARD, 1986). 

Já Chiavenato (2004, p.448) define-a como “uma influência interpessoal em 

uma dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana para a 

consecução de um ou mais objetivos específicos”.   

Para Tannenbaun, Weschler e Massarik (1972, p. 42 apud Duarte e Papa, 

2010, p. 367), “liderança é a influência interpessoal exercida numa situação, por 

intermédio do processo de comunicação, para que seja atingida uma meta ou metas 

especificadas”. Observando as organizações, mais especificamente os 

colaboradores, por que alguns tentam atingir seus objetivos e buscar excelência, 

enquanto outros simplesmente se mostram no trabalho e contam as horas? Diante 

do exposto, a problemática do presente estudo consiste na seguinte questão: Quais 

são os comportamentos dos líderes no processo de desenvolvimento do perfil 

profissional comprometido? 

Para Lakatos e Marconi (1991, p. 148), “o problema de uma pesquisa consiste 

em uma dificuldade, teórica e prática, no conhecimento de alguma coisa de real 
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importância, para a qual se deve encontrar uma solução.” 

A metodologia utilizada na realização do presente estudo é a revisão 

bibliográfica, de caráter exploratório, pautando-se em fontes principais, como: livros 

e artigos, observando-se as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e a Normalização dos Trabalhos Acadêmicos da Universidade Alto Vale do 

Rio do Peixe – UNIARP. 

Baseado em estudos obtidos perante pesquisa bibliográfica, este trabalho 

torna-se importante, pois, cada vez mais, nota-se a necessidade de líderes que 

influenciem e promovam a motivação dos colaboradores dentro do contexto 

organizacional visando um desempenho profissional comprometido dos mesmos. 

Na condição de acadêmica, esse estudo será de grande importância na 

aquisição de conhecimentos teóricos, sob a perspectiva de maior aperfeiçoamento 

com relação ao tema desenvolvido. Para o universo científico, apresenta-se 

relevante, pois disponibiliza material bibliográfico para pesquisa acerca da temática 

abordada. Tratando-se de sua importância social, traz aquisição de conhecimentos 

teóricos, os quais apresentam aplicação prática para organizações que manifestem 

interesse em analisar o estilo de liderança situacional e as características 

comportamentais do líder que poderão promover o comprometimento profissional de 

seus colaboradores. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso busca analisar a liderança 

situacional, contemplando a influência dos líderes no processo de desenvolvimento 

do comportamento profissional dos colaboradores dentro das organizações. 

Constituem objetivos específicos: Caracterizar o estilo de liderança situacional no 

contexto das organizações do trabalho, relacionando suas características 

comportamentais que poderão promover o comprometimento profissional dos 

colaboradores; Refletir sobre o papel de liderança nas organizações de trabalho, 

considerando a necessidade de manter colaboradores comprometidos com suas 

atividades laborais; e Abordar quais fatores motivacionais o líder poderá despertar 

nos colaboradores visando melhor desempenho de suas atividades dentro do setor 

organizacional. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

O referencial teórico dá embasamento na realização da pesquisa, 

estabelecendo uma ligação entre esta e o problema a ser pesquisado através dos 

procedimentos metodológicos, da apresentação dos resultados e das respectivas 

análises e discussões (UNIARP, 2013). Nesta seção revisar-se-ão os principais 

temas envolvidos neste trabalho, considerados relevantes para o alcance dos 

objetivos deste estudo. Apresentar-se-á, também, a metodologia, a análise dos 

dados e os resultados obtidos ao analisar os diversos autores que tratam do tema. 

 

2.1.1 A Organização como um Sistema Social 

 

A palavra organização é de origem grega "organon", seu sentido literal é 

instrumento, utensílio, órgão ou aquilo com que se trabalha. Em nossa sociedade 

participamos de diversas organizações como: família, escola, empresas, clubes, 

bairros, igrejas, etc. Enfim compreende-se como sendo o local ou a entidade na qual 

o sujeito desempenha determinado papel ou função com uma determinada 

finalidade. Através das diferentes organizações a humanidade consegue colocar 

ordem em sua estrutura social (BRUM, 2015). 

As organizações públicas ou empresariais constituem-se como sendo o local 

onde a maioria das pessoas atua profissionalmente, sendo um terreno onde há 

muita competitividade. Somente as organizações que valorizam seu capital humano 

e exercem a liderança com coerência consegue a competitividade e o 

comprometimento necessário para sobreviver no atual cenário do mercado 

econômico (BRUM, 2015).  

Quando Hersey e Blanchard (1986, p. 8) em suas teorias para técnicas de 

liderança situacional, enfatizam que uma organização, “é um sistema composto por 

outros subsistemas, no qual, eles mantém uma inter-relação entre si, havendo uma 

certa dependência entre eles, para que ocorra uma adesão”. Esse sistema 

determina a posição hierárquica, em que cada um desempenha seu papel, ou seja, 

há os que desempenham determinados papéis, e aqueles que determinam o quê e 

como desempenhar, nesse caso o líder. Portanto cabe à ele, as tomadas de 
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decisões pautadas em informações que possam auxiliá-lo, na melhor forma de 

encaminhar sua liderança. Esse estudo dedica-se às questões voltadas ao sistema 

humano/social e à necessidade de motivação dos membros participantes, onde o 

líder busca proporcionar melhores condições aos seus subordinados. 

Uma empresa ou organização para desempenhar de forma adequada suas 

funções precisa ter quatro ações: produzir, implementar, inovar e integrar, todas 

relacionadas entre si com consonância com os subsistemas que a integram. Muitas 

organizações, geridas por um excelente empresário-administrador-realizador 

(geralmente seu fundador), não sobrevivem quando tal indivíduo morre, ou por 

alguma razão, é substituído. “O sucesso de uma organização requer o desempenho 

de um quarto papel: integrador”, não basta apenas saber fazer, é preciso gerar 

sucessores (HERSEY; BLANCHARD, 1986, p.10). 

Os autores prosseguem ainda afirmando que a organização de uma empresa 

ocorre integralmente, quando não apenas uma pessoa, apropria-se dos 

conhecimentos organizacionais, mas quando há uma harmonização entre o grupo. 

Integrar é a arte pela qual os objetivos individuais são transformados em objetivos 

de grupo. Para que o líder manifeste-se “isso requer um indivíduo sensível às 

necessidades das pessoas e capaz de unificar a organização em função dos seus 

objetivos e estratégias”. Além do líder o psicólogo é a pessoa capaz de integrar 

todas estas funções e movimentar essa organização de forma harmônica 

valorizando o capital humano na área de RH. (HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 10), 

  

2.1.2  A importância do Psicólogo nas Organizações 

 

 O psicólogo é o profissional formado em psicologia, ramo da ciência que  

estuda e analisa o comportamento humano: suas emoções, valores, atitudes e ideais 

com o objetivo de desenvolver estratégias que oportunizem o desenvolvimento 

pessoal ou social do indivíduo. Estas estratégias permitem que o ser humano possa 

se autoconhecer e interagir com o ambiente ou com os demais membros da 

sociedade de forma sadia e harmônica. Em resumo o psicólogo observa baseado 

em métodos científicos o comportamento humano e aponta caminhos para uma 

vivencia pacifica respeitando suas diferenças, suas subjetividades (MENEZES, 

2015) A atuação do psicólogo pode acontecer em diferentes ramos tais como: 

psicologia educacional, organizacional, do trabalho, clinica, criminal, desportiva, do 
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desenvolvimento, social e outras já que esta ciência assim como os seres humanos 

esta em constante evolução (ELÓI, 2012) 

O Psicólogo organizacional e do trabalho, tem a ocupação essencial de 

explorar, avaliar, compreender como ocorrem as múltiplas relações que estejam 

envolvidas com a biografia das pessoas, dos grupos e das organizações. Este 

processo vem promovendo gradativamente crescimento e transformações, 

contribuindo dessa forma para a melhoria da qualidade de vida e o bem estar das 

pessoas, ao mesmo tempo contribui para desenvolvimento das organizações. 

(GORGES, 2008). 

O papel do psicólogo organizacional é de importante, no qual não pode ser 

individualizado e independente do local, onde a organização está implantada. O 

Psicólogo deve desenvolver ações de melhorias, onde as mesmas possa promover 

o encontro entre as necessidades dos trabalhadores e das organizações. 

Analisando, que o trabalho do ser humano e a qualidade de vida, são os principais 

alvos efetivos que propicia o sucesso das organizações (GORGES, 2008).  

O psicólogo que atua na área organizacional e do trabalho atua como um 

facilitador das relações entre pessoas e organizações, contribuindo 

significativamente para o pleno desenvolvimento de ambas as partes. Este 

profissional este apto a assumir várias funções, auxiliar a organização, a enxergar a 

necessidade de voltar seu foco na qualidade de vida do trabalhador. É trabalhando 

na promoção de saúde, no bem estar psicofísico dos colaboradores, promovendo 

assim, condições para que o mesmo sinta-se bem, e entenda que a organização 

necessita de seu trabalho, mas também se preocupa com o bem estar físico e 

emocional de seu colaborador, e mais que isso, propicia meios para que isso seja 

possível. Pois, é por meio de observações no sistema de relações da empresa, que 

o psicólogo poderá estar colaborando para que a organização alcance seus 

objetivos, contribuindo assim para a melhoria no clima de trabalho e 

consequentemente atingindo o sucesso organizacional (ZANELLI; BASTOS, 2004). 

 De acordo com Gorges (2008), o trabalho do psicólogo divide-se em 

especializações em seis ramos: 

1. Psicologia do Pessoal: é o ramo mais tradicional d área. O psicólogo 
concentra-se nos aspectos das diferenças individuais, determinando os 
requisitos do trabalho, realizando seleção, avaliando o desempenho e 
treinando o pessoal.  

2. Comportamento Organizacional: a organização determina e é 
determinada pelos indivíduos e pelos grupos. O psicólogo nesse ramo 
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estuda a formação e o funcionamento dos grupos, os estilos de liderança, o 
comprometimento com os objetivos da organização, os padrões de 
comunicação entre outros estudos. 

3. Ergonomia: Também chamado de psicologia de engenharia ou psicologia 
dos fatores humanos. Busca compreender o desempenho humano trabalho 
associados relações estabelecidas pelo sistemas homem-máquina. 

4. Aconselhamento de Carreira e Vocacional: esse ramo preocupa-se com 
a integração da pessoa com o trabalho, visando a satisfação do trabalhador. 
O aconselhamento é utilizado para ajudar a pessoa a escolher atividades 
compatíveis com suas habilidades e interesses. 

5. Desenvolvimento Organizacional: nesse ramo busca-se a eficiência da 
organização o por meio do diagnóstico de seus problemas e o planejamento 
de mudanças. Envolve modificações do sistema psicossocial do sistema 
técnico e nos procedimentos de trabalho. 

6. Relações Industriais fala a respeito dos problemas das relações entre 
empregados e empregadores. O psicólogo deve conhecer a relação 
trabalhista, interagir com os sindicatos, intermediar as negociações entre 
segmentos da forca de trabalho.  
 

Este profissional está envolvido com as atividades pertinentes do contexto da 

instituição, nos quais a mesma interfere nos processos individuais e coletivos que 

sucedem, criando a integração entre as pessoas e a empresa, nas suas extensões, 

sejam elas, sociais, políticas, econômicas e cultural. Utilizando seus conhecimentos, 

é possível promover uma melhora na produtividade, e também na qualidade de vida 

do trabalhador, porém para que esse profissional possa desempenhar de maneira 

satisfatória o que lhe foi confiado, é necessário que tenha uma formação adequada, 

conforme exigências do mercado de trabalho, na atualidade (GORGES, 2008). 

 

2.1.3 O Líder 

 

Diante da palavra líder logo surge a imagem de alguém de vanguarda, que vai 

a frente sendo seguido por outros, e realmente é assim que surge o estereotipo do 

líder. No dicionário temos que líder é: o indivíduo que tem autoridade para comandar 

ou coordenar outros; pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o 

pensamento e comportamento de outras (HOUAISS, 2001). 

Dentro de uma organização o líder tem o papel de orientador, é ele que 

mostra a tarefa ao colaborador, explica sua importância, contribui com novas ideias, 

ensina sempre que necessário e motiva de modo que a execução seja conforme o 

planejado O termo líder está em uso desde o séc. XIV, e o emprego da palavra 

liderança, somente em meados do séc. XIX. Embora, seja um termo considerado 

jovem, ela tem uma diversidade de significados, dependendo da sua aplicabilidade. 

(SANHUDO, 2017;MARQUES, 2012). 
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Um indivíduo torna-se líder a partir do momento que desempenha papéis 

específicos, nos quais o permite ter influência diante de um trabalho com um grupo 

de pessoas. Sua capacidade de liderar deve estar embasada no poder de 

proporcionar as pessoas do seu grupo, autonomia e condições de trabalhos, de 

modo a obter a confiança dos mesmos (VOIGTLAENDER; BEILER; WALKOWSKI, 

2011). 

[...] A liderança não se reduz ao cargo ocupado, mas as pessoas que 
exercem o poder. Estas deverão atuar com conhecimento, habilidade e 
especialização nas relações interpessoais, carisma independentemente da 
posição que ocupa [...] (PEDRUZZI et.al, 2014, p. 3). 
 

O líder exerce influência no seu grupo para que façam o que ele deseja, 

conduzindo-os na direção que sozinhas não seguiriam. Deve mostrar oportunidades 

de crescimento e desenvolvimento, incentivar, colocar a equipe em condições de 

avançar e aprender com os erros (VOIGTLAENDER; BEILER; WALKOWSKI, 2011). 

As considerações mais sensatas a serem feitas sobre o tema “O que é ser um 

líder”, qual seu real significado? Estas questões nos remetem a identificá-lo como 

alguém em uma hierarquia, no qual cabe a incumbência de manter sua equipe de 

forma estruturada e organizada. Capaz, de tomar decisões pertinentes a cada 

situação encontrada, procurando não desviar o foco dos objetivos elencados, no 

qual suas funções exigem (PEDRUZZI et.al, 2014 ).  

O papel do líder é conhecer as necessidades que circundam seus liderados, 

procurando identificar os problemas pelas quais os mesmos enfrentam isso 

proporcionará a ele uma provável intervenção. Só assim, é possível promover algo 

capaz de desenvolver, estabelecer e manter uma direção além de proporcionar a 

tendência de diferentes percepções, interesses e objetivos, reconhecendo a 

subjetividade de cada colaborador (HUNTER, 2004). 

O líder deve ser um formador de pessoas, gerando crescimento e 

oportunidades para seus liderados, pois só assim estes se submeterão aos trabalhos 

propostos e ainda desenvolverão uma visão de admiração. Outra característica 

muito forte seria conquistar a confiança das pessoas, pois quando as pessoas 

realmente acreditam nos seus lideres, elas entenderão e respeitarão suas decisões 

levando em conta que isso é o melhor a se fazer. (VOIGTLAENDER; BEILER; 

WALKOWSKI, 2011). 

Liderar, portanto, consiste na capacidade de conseguir com que pessoas 

façam algo, ou busquem resultados por meio de confiança, admiração e vontade 
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própria, motivados por um ideal ou um objetivo que as organizações tentam alcançar 

(NETO, 2006). 

O que caracteriza um líder é a forma inspiradora de equilíbrio que mantém 

com seus subordinados, entre os quais suas atitudes são capazes de motivar e 

influenciar de maneira positiva, o pensar e o agir de seus liderados. Pois, são 

capazes de encaminhar seus liderados para o sucesso, muito, além disso, 

caminham juntos para o sucesso (BARBOSA, 2015). 

“[...] Líderes eficazes lideram inspirando outras pessoas, e não dando 

ordens”. As metas são distribuídas entre os colaboradores, os mesmos se motivam, 

respeitam e admiram seu líder. O temor não faz parte da sua rotina de trabalho, pois 

não temem seu líder, mas o seguem com veneração. Um verdadeiro líder nutre um 

sentimento de preocupação com o bem estar do seu grupo, para que unidos possam 

consolidar os resultados esperados, ações essas necessárias para um bom 

desenvolvimento da empresa (MUSSAK, 2010 apud BARBOSA, 2015, p. 17). 

 De acordo com Heifetz (2000) apud Alonso (2005, p. 1 ): “ Todo líder possui 

cinco atividades básicas, e a liderança deve ser definida como um conjunto de 

atividades e não como um conjunto de características pessoais”. A primeira atividade 

está relacionada a diagnosticar problemas, em que se diferenciam os problemas 

técnicos dos problemas de adaptação, já que ambos demandam tratamentos 

diferentes. Os técnicos e rotineiros são resolvidos pela intervenção de um perito, 

normalmente tratam de trabalhos relacionados a maquinas e equipamentos. 

Entretanto, os problemas de adaptação não têm respostas adequadas 

desenvolvidas; para eles, não há procedimentos nem experiência que possam 

resolvê-los diretamente, estes problemas levam as pessoas a inovar e a aprender, e 

exigem liderança. Em tais situações de necessidade de diferenciação, lideres terão 

de identificar e definir três questões: quais as competências, normais e valores 

culturais da organização valem a pena preservar, quais terão de ser descartados, e 

que inovações são necessárias para que a empresa possa utilizar o melhor de sua 

história e avançar rumo ao futuro. 

A segunda atividade segundo Heifetz (2000) apud Alonso (2005 p. 1) 

relaciona-se a expor desafios. Neste caso, o líder não deve encontrar respostas, 

nem fornecê-las gratuitamente, mas sim procurar formular as perguntas apropriadas. 

O líder precisa desenvolver no grupo um espirito criativo, inovador, que encoraje as 

pessoas a estar sempre buscando novos desafios, como forma de obter maior 
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conhecimento e experiência em novas e adversas situações. 

Em seguida, o autor refere-se à necessidade do líder em entusiasmar as 

pessoas, mobilizando-as com o intuito de que sejam capazes de assumir suas 

responsabilidades, de enfrentar as mudanças que forem necessárias e de orientar a 

atenção para os temas difíceis, ao invés de evita-los. Para o autor, o líder sempre 

precisa encorajar seus subordinados, a fim de que trabalhem comprometidos com os 

objetivos da empresa. Um líder que não transmite entusiasmo em qualquer que seja 

a situação provavelmente não obterá o respeito e a admiração dos seus liderados. 

A quarta atividade refere-se a regular o nível de conflito e de desordem. O 

conflito, conforme afirmado pelo autor, é uma das causas da inovação, deve ser 

administrado por um líder que tenha autoridade sobre seus liderados, de forma que 

se torne produtivo e gere inovações. Os conflitos internos podem resultar em 

competições internas e podem acabar por prejudicar o rendimento dos funcionários 

da empresa. Porém, se o conflito for bem administrado, de forma que não prejudique 

as relações de trabalho, ele poderá se tornar produtivo. Para que essa produtividade 

seja alcançada, é extremamente importante que o líder saiba trabalhar com cada um 

dos seus liderados, impondo regras e limites para as competições. 

A quinta e última atividade, mencionada por Heifetz (2000) apud Alonso (2005 

p. 1) está relacionada à visão de longo prazo do líder. É necessário lembrar 

frequentemente às pessoas qual é a visão de longo prazo e explicar por que o 

trabalho dela é importante para a organização. A comunicação da visão é uma forma 

de motivar os liderados e de dar sentido aos seus esforços. Com a visão, os 

liderados podem definir com clareza o que o líder e a própria organização buscam, 

podendo também definir metas próprias. 

As empresas, as organizações não procuram um chefe supremo, alguém 

superdotado, mas sim um individuo capaz de articular talentos, capaz de encontrar 

as pessoas certas para executar as tarefas e obter resultados positivos e lucrativos 

para a empresa. Que obtenha respostas e resultados rápidos em prazos cada vez 

menores, o líder precisa ser dinâmico e muito proativo, profundo conhecedor do 

material humano que tem em sua equipe (HUNTER, 2004).  

O conceito de liderança enfatizando a necessidade das empresas em tê-la em 

cada um de seus departamentos é complementado quando o lemos a afirmação de 

que o administrador precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir as 

pessoas para ser um líder bem sucedido, o segredo reside em coordenar as 
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pessoas, gerenciar os talentos que se tem em mãos (CHIAVENATO, 2001 apud 

GOES e FILHO, 2008, p. 6).  

A liderança segundo Hunter (2004, p. 25) é “a habilidade de influenciar 

pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos 

identificados como sendo para o bem comum”. Na revisão literária temos elencado 

três tipo de lideranças: Liderança Autocrática, Liderança Democráticas e Liderança 

Liberal, sendo que cada uma tem suas características próprias.  

Na Liderança Autocrática, as tomadas de decisões são feitas por uma única 

pessoa, no qual não aceita intervenções do grupo, demonstrando autoconfiança 

excessiva, essa forma de liderar, muitas vezes trazem segurança ao grupo, ao 

mesmo tempo em que a equipe fica tolhida nas decisões que vierem a serem 

tomadas, pois sua atitude é de baixa autonomia e insegurança (GORGES, 2008). 

A Liderança Liberal, demonstra um certo liberalismo excessivo, onde cada 

qual age de acordo com suas próprias vontades, ficando muitas vezes sem 

direcionamento no qual podem ocasionar grandes problemas, por não ter alguém a 

frente para se posicionar nas tomadas de decisões,  podendo trazer insegurança ao 

grupo por falta de direcionamento (GORGES, 2008). 

A Liderança Democrática traz consigo peculiaridades e particularidades 

específicas, estreitando as relações, onde o líder oferece momentos para que todos 

participem nas tomadas de decisões, ela inclui todos os envolvidos no processo 

(GORGES, 2008). 

O Quadro apresentado na figura 1 exibe um resumo sobre os tipos de 

Lideranças classificadas como sendo Clássicas: 

 

Figura 1- Quadro de Lideranças Clássica 

 Liderança 
Autocrática 

Liderança 
Liberal 

Liderança 
Democrática 

 
Tomada de 
Decisões 

Apenas o líder fixa as 
diretrizes, sem qualquer 
participação do grupo. 

Total liberdade para 
tomada de decisões 
grupais ou individuais 
com participação mínima 
do líder. 

As diretrizes são debatidas 
e decididas pelo grupo que 
é estimulado e assistido 
pelo líder. 

 
Programação 
dos trabalhos 

O líder determina 
providências para a 
execução das tarefas, 
uma por vez, na medida 
em que são necessárias 
e de modo previsíveis 
para o grupo. 

A participação do líder no 
debate é limitada, 
apresentando apenas 
alternativas ao grupo, 
esclarecendo que poderia 
fornecer informações 
desde que solicitadas. 

O próprio grupo esboça 
providências e técnicas 
para atingir as metas, 
seguindo aconselhamento 
técnico do líder. o dialogo 
é estabelecido com 
debates e as tarefas 
ganham novos contornos. 
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Divisão do 
Trabalho 

O líder determina qual a 
tarefa que cada um 
deverá executar e qual 
o seu companheiro de 
trabalho. 

Tanto as divisões das 
tarefas como a escolha 
dos colegas ficam por 
conta do grupo. Absoluta 
falta de participação do 
líder. 

A divisão das tarefas fica a 
critério do grupo e cada 
membro tem liberdade de 
escolher seus próprios 
colegas. 

 
Participação do 
Líder 

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

O líder não faz nem uma 
tentativa de avaliar ou 
regular o curso das 
coisas. Faz apenas 
comentários quando 
perguntado. 

O líder procura ser um 
membro normal do grupo. 
É objetivo e estimula com 
fatos, elogios ou críticas. 

Fonte: Chiavenato (2005, p. 187) apud GOES; FILHO (2008) 

 

Dentre todas as lideranças apresentadas consideramos a liderança 

democrática como sendo aquela que tem se mostrado mais eficiente quanto à sua 

aplicabilidade em diversas organizações, evidenciando uma melhora na qualidade 

produtiva.  

  

2.1.3.1 Habilidades de um líder 

 

Algumas características, alguns traços de personalidade algumas habilidades 

sempre estão presentes na pessoa do líder. Um bom líder tem a habilidade, o feeling 

de perceber, diagnosticar as necessidades de seus colaboradores. Tem a 

consciência em suas ações, procurando encaminhar seus liderados de forma 

integradora, não fugindo do foco. As reflexões quanto os mecanismos das ações do 

líder, são de muita importância na Liderança Ocupacional, pois os mesmos refletem 

positivamente na tomada de decisões do grupo, direcionando e encaminhando os 

mesmos nas atividades rotineiras nos quais virão desempenhar (VOIGTLANDER; 

BEILER; WALKOWSKI, 2011).  

O líder literalmente deve ter a habilidade de coordenar, comandar seus 

liderados no sentido de produzir sempre o melhor resultado em favor da instituição 

ou empresa que representam, atuando como verdadeiros colaboradores. 

 

2.1.3.2 Os instrumentos para a eficácia na liderança 

 

 Após detectar que o desenvolvimento das habilidades humanas é o 

verdadeiro segredo da liderança eficaz, é importante trazer o questionamento: que 

tipo de aperfeiçoamento os gerentes e líderes precisam ter para ter uma influência 
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eficaz sobre o comportamento de seus colaboradores? De acordo com o autor, para 

começar nossa compreensão sobre nosso colaborador é preciso compreender os 

três níveis de especialização, segundo Hersey e Blanchard (1986, p. 11): 

1. Entender o comportamento passado: os líderes necessitam 
compreender, o motivo que leva as pessoas a apresentarem 
comportamentos diferenciados. Para que possa alcançar os objetivos 
almejados através de outras pessoas, é necessário entender porque, os 
mesmos adotam comportamentos que lhes são peculiares. Assim, a 
primeira tarefa do líder, deve ser entorno de conhecer o comportamento 
passado dos seus funcionários; 

2. Prever o comportamento futuro: os líderes necessitam compreender, o 
motivo que leva as pessoas a apresentarem comportamentos diferenciados. 
Para que possa alcançar os objetivos almejados através de outras pessoas, 
é necessário entender porque, os mesmos adotam comportamentos que 
lhes são peculiares. Assim, a primeira tarefa do líder, deve ser entorno de 
conhecer o comportamento passado dos seus funcionários; 

3. Orientar, mudar e controlar o comportamento futuro: embora importante, 
a compreensão de comportamento passado, não basta para desenvolver a 
habilidade humana. Para um supervisor, é importante entender porque as 
pessoas são subordinadas a agirem de determinada maneira ontem, mas 
mais importante ainda é poder prever como se comportarão hoje, amanhã, 
na próxima semana e no próximo mês, em condições semelhantes e 
mesmo em condições diferentes.  

 

A preocupação de um líder para com as pessoas nos quais lidera, deve estar 

pautada na responsabilidade, na harmonia, no comprometimento e também no 

relacionamento que cultiva com eles. Ao preocupar-se com o que seus liderados 

fazem ou deixam de fazer, está, na realidade, preocupado em controlar 

comportamentos que por ventura venham a contrariar aquilo que se espera deles em 

termos de desempenho no seu trabalho (HERSEY; BLANCHARD, 1986). 

Pouco importa a palavra usada para isso. Talvez seja possível encontrar um 

termo mais conveniente, como enfatizar, treinar, exercer influenciar, etc. Percebe-se 

que a necessidade de quem aceita o papel da liderança, está em assumir uma 

responsabilidade, no qual competem ações que possam influenciar o 

comportamento de outras pessoas. Todas essas informações são importantes para 

poder melhor compreender porque um indivíduo ou um grupo se comporta de tal 

maneira (HERSEY; BLANCHARD, 1986). 

 

2.1.3.3  Liderança em situações de conflitos 

 

Todo relacionamento desde que o mundo é mundo  e que envolve pessoas 

com certeza trará situações de conflitos. Os seres humanos são diferentes entre si 

por natureza, cada ser é único, podem cooperar entre si, mas não deixam de ter a 
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sua subjetividade. O conflito, ou as situações de conflito ocorrem quando forças, ou 

vontades contrárias convergem em sentidos opostos e com igual intensidade, uma 

definição mais simplificada de conflito é a divergência de vontades ou opiniões 

carregadas de tensão, emoção, desacordo e polarização que destrói os laços do 

relacionamento que outrora era só de harmonia. O conflito pode também ser um 

impulso para a criatividade no sentido de achar uma solução que seja inusitada, 

original e que reestabeleça a paz e a harmonia (KOHLRIESER, 2005 p. 140 apud 

BUBRIDGE e BUBRIDGE, 2012; ARAUJO, 2008). 

Pode-se também considerar conflito um embate entre duas partes, que são 

capazes de atitudes descabíveis para alcançar objetivos, criados por eles próprios. 

Portanto, essa tarefa de mediar conflitos, não é algo fácil, pois, o líder deve estar 

preparado para mediar de forma justa, suas tomadas de decisões, as mesmas 

devem ser através da reflexão, pois acaba de certa forma tomando proporções 

muitas vezes não esperadas por ele (THOMAS; 1992). 

Os conflitos podem ser ferramentas que auxiliam nos processos de mudanças 

necessárias ao crescimento das organizações, mas em contrapartida, geram custos 

que passam despercebidos, mas que influenciam no funcionamento da empresa, 

como a alta taxa de rotatividade, absenteísmo, motivação reduzida, baixa 

produtividade, etc. Portanto, há certo fator que enfatiza uma importância a conflitos, 

pois os mesmo podem trazer crescimento à equipe, tudo dependendo da forma em 

que for mediado pelo líder. Muitas vezes, dependendo da situação e proporções de 

um conflito, o mesmo pode trazer um clima desagradável entre a equipe, podendo 

causar danos ao desenvolvimento esperado. Quando as pessoas perdem o controle, 

o raciocínio logico e ficam desestruturadas, acabam trazendo consigo reflexos 

negativos nos âmbitos organizacionais e econômicos de uma empresa. 

(BURBRIDGE; BURBRIDGE, 2012). 

O conflito existe em nossa sociedade há muitos anos e, embora seja 

considerado como algo ruim, o conflito influenciou o mundo, trazendo como 

beneficio o crescimento da humanidade. Moore (1998) apud Ribeiro; Oliveira e 

Andrade (2017) relata que todas as sociedades, comunidades, organizações e 

relacionamentos interpessoais, experimentam conflitos em um ou outro momento no 

processo diário de interação. O conflito não é necessariamente ruim, é apenas um 

fato da vida. Nota-se a importância do líder estar preparado para essa mediação, 

pois conflitos são inevitáveis, eles irão ocorrer. A única solução é transformá-los em 
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algo positivo, trazendo contribuições pertinentes para o crescimento e 

enriquecimento da equipe. 

 

2.1.3.4 diferença entre chefia e liderança 

 

A liderança é algo que esta muito acima do ato de chefiar, não pode ser 

comparada ou confundida com esta. Um líder tem a capacidade de fazer 

encaminhamentos pertinentes, dentro das suas habilidades, nas funções a ele 

delegadas. Porém, um chefe age de acordo com seus próprios interesses, apenas 

delegando funções, sem se preocupar com o bem estar físico e psíquico do seu 

subordinado. O chefe restringe suas preocupações apenas com o resultado e com o 

lucro, usufrui de sua posição hierárquica para exercer o poder, não admite erros, 

culpa apenas o grupo organizacional pelas suas falhas e se vangloria quando algo 

da certo sem perceber que tudo é resultado de uma cooperação da sua equipe. O 

líder é cooperativo, age na coletividade, o chefe na individualidade (BARBOSA, 

2015) 

 

2.1.3.5 Evolução Teórica da Liderança 

 

A definição da palavra liderança, não tem algo pronto e acabado, pois, ainda 

não é possível encontrar um significado único para a mesma. Encontram-se, 

inquietações quanto a esse assunto desde a época de Platão, vem ganhando 

espaço e força gradativamente, ao longo dos anos principalmente a partir das 

organizações com referencial em comportamentos organizacionais (PEDRUZZI et. 

al, 2014) 

 A liderança perpassou por diversas etapas, muitas até apresentaram uma 

diversidade de contraste, porém, à medida que o ser humano evolui sua existência, 

a forma de liderar passa por diversas transformações significativas traduzidas no 

séc. XXI, no qual nos encontramos (BARBOSA, 2015). 

 

2.1.3.5.1 Liderança do séc. XXI 

 

As transformações na sociedade, no que tange a economia e a política 

modificam também o perfil dos líderes. A visão de liderança mudou com o passar 
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dos tempos, sendo vista não como virtude e sim como necessidade de sobrevivência 

entre as organizações (BARBOSA, 2015).  

Liderar no séc. XXI requer instrução, pois um verdadeiro líder precisa causar 

impacto na vida de seus liderados, seu maior desafio é estimular as pessoas e a 

colaboração entre eles, de forma a fazer com que os mesmos, sintam pertencentes 

ao grupo. Através dessas atitudes, um líder pode promover a consolidação da 

equipe e fortalecimento da mesma, aprimorando suas habilidades frente as 

atividades nas quais virão desempenhar. “Antigamente focava-se principalmente nos 

produtos e serviços entregues. Hoje, o foco de interesse passa para as pessoas” 

(KRAMES, 2006 apud BARBOSA, 2015, p 18). 

 

2.1.3.5.2 Liderança Situacional 

 

Um tópico que há tempos tem chamado atenção dos estudiosos é a liderança 

dentro das organizações e sua importância diante dos liderados, a forma como essa 

relação se dá é uma linha tênue que separa o bom líder do líder não preparado para 

a função. O líder por definição é um influenciador que propõe metas e almeja 

objetivos claros para assim causa um impacto dentro de uma organização, é algo 

que as empresas têm discutido há décadas, pois, este é um dos maiores geradores 

de retorno, gerando resultados financeiros, ecológicos e sociais (SILVA; MOURÃO, 

2015). 

A liderança tem passado por transformações necessárias para o alcance de 

uma gestão focada, flexível, inovadora e multifuncional. Sendo impulsionadores da 

gestão, os líderes precisam ser efetivos e eficientes dentro do seu contexto. É valido 

ressaltar que a interação entre líder e liderado acontece a partir de influência 

(SOBRAL; GIMBA, 2012). 

Dentro do âmbito organizacional, as pessoas são consideradas recursos, isto 

é, como portadores de habilidades e conhecimentos, que auxiliam no processo 

produtivo e crescimento empresarial. Porém, é imprescindível não esquecer que 

essas pessoas são humanas, formadas de personalidade, expectativas, objetivos 

pessoais e possuem necessidades (ANDRADE, 2012). 

 É dever do líder a adaptação exigida ao momento, uma vez que dele parte o 

exemplo e as ações que serão adotadas. Assim sendo, não existe uma forma correta 

de liderar, porém, existem características tornam lideranças mais efetivas e eficazes, 
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onde a flexibilidade conferida por esse estilo o torna único, ainda que indefinido 

(OLIVEIRA; CHAMARELLI, 2018). 

 Existem dois tipos de maturidade: a de trabalho que é sua capacidade de 

compreender e executar uma ação, e a psicológica que é a disposição de aprender 

novas técnicas, incluindo a disposição física para a realização de atividades. Este 

ponto torna-se crucial, pois é dele que o líder deve sempre ter consideração na hora 

de tomar uma postura (OLIVEIRA; CHAMARELLI, 2018). 

Na Liderança Situacional define-se a maturidade como a capacidade e a 

disposição das pessoas de assumir a responsabilidade de dirigir seu próprio 

comportamento. Todas as pessoas tendem a ser mais ou menos maduras em 

relação a uma tarefa, função ou objetivo específico que um líder procure realizar 

através dos seus esforços. Assim, por exemplo, um vendedor pode ser muito 

responsável em conseguir novas vendas, mas muito negligente no preenchimento 

dos formulários para fechar um negócio. Consequentemente, é de toda conveniência 

que o seu supervisor o deixa sozinho na realização dos negócios, mas o acompanhe 

de perto no trabalho burocrático de preenchimento de papeis, até que também nesse 

aspecto ele seja capaz de desempenhar-se bem (HERSEY; BLANCHARD, 1986). 

 Este tipo de liderança se destaca pelas quatro divisões baseadas no grau de 

maturidade e comprometimento dos subordinados. Em contrapartida, a capacidade 

de relacionamento vem de encontro formando assim as quatro possibilidades de 

liderança existentes. Quanto maior o grau de maturidade do liderado, menor a 

necessidade de relacionamento do líder e vice-versa (OLIVEIRA; CHAMARELLI, 

2018). 

 Para determinar o grau de maturidade e comprometimento de seus 

subordinados utilizam-se alguns instrumentos de avaliação como entrevistas, 

relatórios e aplicação da escala abaixo (figura 2) criada por Hersey e Blanchard 

(1986). Esses autores criaram também o LEAD, instrumento usado para medir a 

auto percepção dos lideres.; o mesmo contribui para que o líder possa compreender 

qual é a percepção que seus subordinados tem em relação ao seu líder e sua 

liderança (HERSEY; BLANCHARD, 1986).      
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Figura 2- Escalas de maturidade no Trabalho 

 
 Fonte ( HERSEY; BLANCHARD, 1986; p 197 ) 

 

2.1.3.5.3 Os Níveis da Liderança Situacional 

 

Na liderança situacional é necessária uma adaptação do estilo de líder, 

sempre pensando no nível de desenvolvimento do de seus liderados, de modo que 

isso permita atribuir a este: as tarefas certas, no momento certo e da maneira mais 

correta possível (MUZELL, 2006). 

O conceito de Liderança Situacional foi desenvolvido para ajudar as 
pessoas que tentam exercer liderança, independentemente do seu papel, a 
serem mais eficazes em suas interações cotidianas com os outros, 
oferecendo aos líderes maior compreensão da relação entre um estilo de 
liderança eficaz e o nível de maturidade dos seus liderados (HERSEY; 
BLANCHARD, 1986, p. 186). 
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A maturidade das pessoas é uma questão de graduação. São indicados 

marcos de referências da maturidade para determinar o estilo de liderança 

apropriado em quatro níveis: baixo (M1), baixo a moderado (M2), moderado a alto 

(M3) e alto (M4). O estilo de líder é então representado da seguinte maneira: E1 – 

Determinar, E2 – Persuadir, E3 – Compartilhar e E4 – Delegar (HERSEY; 

BLANCHARD, 1986).  

Abaixo se comenta cada um destes marcos 

· Determinar/ Dirigir 

O estilo de determinar caracteriza-se pela tarefa alta e baixo relacionamento, 

necessário quando o liderado tem pouca maturidade e normalmente encontrado em 

empresas que tem produção contínua. Nesse caso, há pouca interação com a 

opinião do colaborador ou falta preparação para assumir a tarefa. Considerando 

esse cenário, um estilo de liderança torna-se majoritariamente mais efetivo, pois o 

líder toma o controle da situação para si e toma as mais diversas decisões sem 

partilhá-las com ninguém (MUZELL, 2006). 

“Determinar”: para maturidade baixa. Pessoas que não tem nem capacidade 
nem vontade (M1) de assumir a responsabilidade de fazer algo não são 
competentes nem seguras de si. Em muitos casos, sua falta de disposição é 
consequência da insegurança em relação à tarefa exigida. 
Consequentemente, um estilo diretivo “determinar” (E1), que dá uma 
orientação e supervisão clara e especifica, tem a maior probabilidade de ser 
eficaz com pessoas desse nível de maturidade. Esse estilo chama-se 
“determinar” porque se caracteriza pelo fato de o líder definir as funções e 
especificar o que as pessoas devem fazer, como, quando e onde devem 
executar varias tarefas. Privilegia, portanto, o comportamento diretivo. Com 
pessoas desse nível de maturidade, um comportamento de muito apoio 
pode ser visto como permissivo, complacente e, pior que isso, 
recompensador de maus desempenhos. Esse estilo implica um 
comportamento de tarefa alta e relacionamento baixo (HERSEY; 
BLANCHARD, 1986, p. 190).  

 

· Persuadir/ Treinar 

As empresas querem profissionais competentes, eficientes e efetivamente 

envolvidos com os objetivos da organização. Como o ser humano é o principal 

insumo responsável pela competência e sucesso das empresas, torna-se necessário 

entender como extrair das pessoas seus mais altos níveis de criatividade, inovação, 

participação e engajamento (MARRAS, 1999). 

“Persuadir”: para maturidade entre baixa e moderada. As pessoas que não 
têm capacidade, mas sentem disposição (M2) para assumir 
responsabilidades têm confiança em si, mas ainda não possuem as 
habilidades necessárias. Por isso o estilo “persuadir” (E2), adota um 
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comportamento diretivo por causa da falta de capacidade, mas ao mesmo 
tempo de apoio para reforçar a disposição e o entusiasmo das pessoas 
(HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 190).  
 

Esta etapa consiste no nível reduzido de compromisso e que, teoricamente, 

pode ser considerado com baixo nível de competência. O líder proporciona 

direcionamentos e os explica, solicitando ideias do funcionário. 

Treinamento é a experiência aprendida que produz uma mudança 
relativamente permanente em um indivíduo e que melhora sua capacidade 
de um cargo. O treinamento pode desenvolver uma mudança de 
habilidades, conhecimento, atitudes ou mesmo comportamentos. Isto 
significa mudar aquilo que os empregados conhecem como eles trabalham 
suas atitudes frente ao seu trabalho ou suas interações com os colegas ou 
supervisor (CHIAVENATO, 2005, p. 295). 

 

· Compartilhar/ Apoiar 

Este é o nível que necessita de apoio, mas sem direção completa, onde o 

nível de compromisso sofre variações e o de competência vai de moderado a alto. 

Ocorre quando o empenho do funcionário é aprovado e este recebe o convite para 

compartilhar o processo de tomada de decisões (MUZELL, 2006). 

“Compartilhar”: para maturidade entre moderada e alta. As pessoas deste 
nível de maturidade têm capacidade, mas não estão dispostas (M3) a fazer 
o que o líder quer. Sua falta de disposição muitas vezes é consequência da 
falta de confiança em si mesma ou insegurança. Entretanto, se forem 
competentes, mas pouco dispostas, sua relutância em fazer o que delas se 
espera é mais uma questão de motivação do que um problema de 
segurança. Em qualquer hipótese, o líder precisa abrir a porta (comunicação 
bilateral e escuta ativa) no sentido de apoiar os liderados nos seus esforços 
de usar a capacidade que já possuem. É um estilo participativo (E3), de 
apoio e não diretivo, que tem a maior probabilidade de ser eficaz com 
pessoas que se encontram nesse nível de maturidade (HERSEY; 
BLANCHARD, 1986, p. 190- 191).  

 

A liderança situacional se apresenta quando o profissional tem capacidade de 

resolução de problemas, porém tem pouca autoconfiança. Neste caso, o 

determinismo é deixado de lado. Adota-se um relacionamento mais forte, pois o 

colaborador precisa de apoio e bases sólidas do líder (MUZELL, 2006). 

· Delegar 

Esse é o nível onde a pessoa “faz” por si mesma. É onde existe um elevado 

nível de compromisso (dado ao funcionário para que ele resolva problemas e seja 

assertivo na tomada de decisões) aliado a um elevado nível de habilidade. A 

necessidade de apoio, nesse nível, é reduzida, pois este estilo de liderança é 

formado pela alta maturidade dos liderados e pouco relacionamento com o líder, 

onde fica claro que o liderado tem todas as habilidades necessárias para a 
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realização do trabalho e o comprometimento e motivação que os faz agir de maneira 

mais independente (MUZELL, 2006). 

“Delegar”: para maturidade alta. As pessoas deste nível de maturidade têm 
capacidade e disposição para assumir responsabilidades. Um estilo discreto 
de “delegação” (E4), que dê pouca direção e pouco apoio, apresenta a 
maior probabilidade de ser eficaz com indivíduos desse nível de maturidade. 
Embora possa ainda ser o líder quem identifica o problema, a 
responsabilidade de executar os planos cabe a esses liderados maduros, 
que por sua conta desenvolvem o projeto e decidem como, quando e onde 
fazer as coisas. Como são psicologicamente maduros, não necessitam de 
uma comunicação bidirecional acima do normal ou de um comportamento 
de apoio. Esse estilo envolve um comportamento de relacionamento baixo e 
tarefa baixa (HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 190- 191). 

 

Quando os liderados são imaturos é apropriada uma direção firme 

(comportamento de tarefa), se quiser que eles se tornem produtivos (HERSEY; 

BLANCHARD, 1986, p. 191).  

 

2.1.4 O Papel de Liderança nas Organizações 

 

Cada vez mais dentro das organizações, executam-se muitas tarefas em 

equipe. A distribuição das tarefas em equipes muda a unidade de responsabilidade 

pela execução do trabalho do indivíduo para a equipe, introduzindo uma série de 

processos que não existem no nível individual, tais como cooperação, coordenação 

e conflito, mas que são altamente relevantes para o desempenho da equipe. Nesse 

caso, ter uma boa liderança faz com que a empresa evolua e consiga incentivar 

grande parte de seus colaboradores (ANDRADE, 2012). 

Dentro do âmbito organizacional, as pessoas são consideradas recursos, isto 

é, como portadores de habilidades e conhecimentos, que auxiliam no processo 

produtivo e crescimento empresarial. Porém, é imprescindível não esquecer que 

essas pessoas são humanas, formadas de personalidade, expectativas, objetivos 

pessoais e possuem necessidades (ANDRADE, 2012). 

O campo de gestão de pessoas, por sua vez, deixou de ser um mero setor de 

pessoal para se tornar uma atividade de importância estratégica dentro das 

organizações. Hoje os empregados são chamados de colaboradores e os chefes de 

gestores e, no interior das organizações, é difícil encontrar uma tarefa que não tenha 

qualquer ligação com a comunicação: ordens são transmitidas, memorandos 

escritos, palestras assistidas, missões, metas e objetivos desenvolvidos e avaliações 

feitas com bases na comunicação (CHIAVENATO, 2005). 
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Para que se tenha um clima satisfatório à comunicação entre empresa e 

subordinado deve ser eficiente, os funcionários bem informados se tornam 

envolvidos com a organização, esta por sua vez deve sempre está disposta a ouvir 

seus colaboradores, pois são eles que estão na linha de frente (LUZ, 2003). 

Sabe-se que com a globalização, o desenvolvimento tecnológico e a 

transformação da sociedade, a capacidade de sobrevivência das empresas depende 

fortemente das habilidades e características das pessoas que nelas atuam, pois são 

as pessoas que pensam, interpretam, raciocinam, tomam decisões e agem dentro 

das organizações (LUZ, 2003). 

Para modernizar as empresas, deve-se começar pelas pessoas que nelas 

trabalham. A modernização passa antes pela cabeça das pessoas e pela sua 

competência para chegar posteriormente às máquinas, equipamentos, métodos, 

processos, produtos e serviços. Estes são a consequência da modernização. O 

produto final dela. Mas não a sua origem. O impulso da modernização está nas 

pessoas, nas suas habilidades e conhecimentos, na sua criatividade e inovação, na 

sua inteligência e na sua competência (CHIAVENATO, 2010). 

Dessa forma, as organizações reconhecem que podem competir com 

eficiência, mantendo os colaboradores estimulados para se sobressair aos 

concorrentes (BERGAMINI, 1997). 

As pessoas efetivamente “vestem a camisa”, quando se sentem estimuladas. 

Portanto, os administradores devem sempre expressar com clareza as metas pré-

estabelecidas e prestar atenção nas atitudes de seus funcionários. Para que um 

trabalho tenha sentido, é importante que quem realize saiba para onde ele conduz 

(BERGAMINI, 1997). 

A empresa precisa lembrar que são as pessoas, e somente as pessoas, que 

podem fazer a diferença dentro de uma organização. Máquinas, equipamentos e 

tecnologia, contribuem, mas somente humanos são capazes de pensar e fazer a 

diferença (HERSEY; BLANCHARD, 1986). 

Essa perspectiva não considera o colaborador apenas como um agente que 

recebe e transforma informação, e sim alguém que está interagindo de forma ativa 

dentro de um contexto sociocultural, em que participa na criação da realidade. 

Consideram-se o papel das pessoas e o papel do contexto organizacional, onde o 

conhecimento é gerado por meio das relações interpessoais e das interpretações 

desenvolvidas durante o trabalho (HERSEY; BLANCHARD, 1986). 
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Em outras palavras, isto se chama sinergia. Houaiss (2001, p. 1.982) define a 

sinergia como a “ação conjunta de uma empresa visando obter um desempenho 

maior do que aquele produzido isoladamente”. 

Portanto, “quando existe diálogo entre gestor e colaboradores, e são dados à 

aos subordinados a oportunidade de se expressar, fica mais fácil para o gestor 

envolvê-los com a organização” (CHIAVENATO, 2005, p. 214). 

O superior imediato se caracteriza pela responsabilidade e conclusão das 
tarefas, vigor e persistência na consecução dos objetivos, espírito 
empreendedor e originalidade na solução de problemas, tendência a ter 
iniciativa em situações sociais, autoconfiança e senso de identidade 
pessoal, desejo de aceitar as consequências das decisões e atos, rapidez 
na absorção da fadiga que resulta das relações interpessoais, disposição 
para tolerar a frustração e o atraso, capacidade de influenciar o 
comportamento de outras pessoas e capacidade de estruturar sistemas de 
interação social para a finalidade objetivada (HAMPTON, 1992, p. 389). 

 

Já o colaborador tem papel decisivo dentro da organização, 

independentemente do setor no qual atua. É fundamental que ele se sinta parte da 

empresa, para que suas atitudes reflitam de forma positiva no final da cadeia 

produtiva. Cada colaborador é uma grande fonte de informações, ideias e 

sugestões, que podem mudar o rumo da empresa, aumentar a produtividade e 

corrigir problemas. Mas ele ainda é muito pouco utilizado para esse fim, pois as 

empresas ainda não sabem ouvir seus funcionários, para assim extrair o melhor que 

eles têm a oferecer (MARRAS, 1999). 

É necessário reconhecer as necessidades da organização e dos 
colaboradores e sincronizá-las. Mas isso só vai acontecer se houver diálogo 
de ambos os lados. Se o gestor realmente deseja apresentar bons 
resultados, deve reservar um tempo para ouvir seus subordinados 
(MARRAS, 1999, p. 131). 

 

Não ter empatia, mostrar insegurança em tomadas de decisões, ficar 

procurando culpado, agir com desrespeito, fazer cobranças em excesso, favorecer 

um ou outro colaborador, não aceitar novas ideias, tomar para si ideias de outros, 

agir com arrogância e até mesmo com agressividade são ações de chefes ruins e 

não de líderes que motivam e influenciam comportamentos que vão contra os 

interesses da organização  (LUZ, 2003). 

 

2.1.5 Fatores Motivacionais 

 

Motivo e motivação são palavras modernas que têm a mesma origem e estão 
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associadas à mesma ideia: movimentar, fazer andar. A palavra motivação 

representa, então, uma causa que movimenta a ação humana na busca de algo, 

diretamente ligada ao comportamento por oferecer a energia necessária para a ação 

praticada (MASLOW, 1970). 

A motivação para o trabalho representa o estado psicológico de disposição 

favorável em atingir uma determinada meta, portanto, é preciso compreender os 

motivos que influenciam o desempenho das pessoas, considerando que o 

desempenho depende da motivação (MAXIMIANO, 2000). 

Alguns estudiosos afirmam que é necessário aprender a motivar os outros, 

enquanto outros acreditam que ninguém consegue motivar quem quer que seja. O 

que conduz o comportamento motivado também depende de fatores extrínsecos. 

Contudo, as ações humanas têm origem em impulsos interiores, pelo que o ser 

humano traz em si a origem do seu comportamento motivacional (BERGAMINI, 

1997). 

A motivação pode estar relacionada a um lócus de controle interno (dentro do 

indivíduo), ou a um lócus de controle externo (depende do que está acontecendo 

com o indivíduo). Portanto, a motivação ou a desmotivação dos indivíduos depende 

de situações específicas (HERSEY; BLANCHARD, 1986). 

O conceito de motivação é abordado de maneiras diferentes e até mesmo 

contraditórias: 

A motivação é o conjunto de mecanismos biológicos e psicológicos que 
possibilitam o desencadear da ação, da orientação (para uma meta ou, ao 
contrário, para se afastar dela) e, enfim, da intensidade e da persistência: 
quanto mais motivada a pessoa está, mais persistente e maior é a atividade 
(LIEURY & FENOUILLET, 2000, p. 9). 

 

Pode-se ainda em abordagem operacional, definir que a motivação é o 

conjunto de relações entre as operações de estimulação ou privação e as 

modificações observadas no comportamento que se processa após as citadas 

operações (PENNA, 2001, p. 19). A motivação tem sido entendida ora como um fator 

psicológico, ora como um processo. Esses fatores levam a uma escolha, instigam, 

fazem iniciar um comportamento direcionado a um objetivo (BZUNECK, 2004). A 

motivação pode ser também considerada como sendo uma reconstrução e 

reorganização de experiência – que é, essencialmente, individual – porém baseada 

numa perspectiva de indivíduos como socialmente formados e vice-versa 

(ELKJAER, 2001 p. 62).  
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Assim sendo, a motivação está inserida no campo social e busca encontrar 

sua gênese no indivíduo. Há na psicologia uma multiplicidade de estudos sobre a 

motivação. Os anos 80 foram fundamentais para o aumento da pesquisa e da teoria 

que integram as áreas de motivação (HERSEY; BLANCHARD, 1986). 

A psicologia humana tem dois aspectos: cognição (conhecimento) e 

motivação (impulso). O conhecimento e a aprendizagem passam a ser o objeto 

central do fenômeno organizacional, do qual a motivação é a energia propulsora. Em 

outras palavras, a categoria afetiva é constitutiva do fenômeno motivacional, do 

impulso em direção a um objeto de conhecimento (PIAGET, 1983). 

Essa perspectiva não considera o colaborador apenas como um agente que 

recebe e transforma informação, e sim alguém que está interagindo de forma ativa 

dentro de um contexto sociocultural, em que participa na criação da realidade. 

Consideram-se o papel das pessoas e o papel do contexto organizacional, onde o 

conhecimento é gerado por meio das relações interpessoais e das interpretações 

desenvolvidas durante o trabalho (HERSEY; BLANCHARD, 1986). 

Para manter as pessoas motivadas em uma organização, são utilizados 

processos para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as 

atividades das pessoas, incluindo administração da cultura organizacional, clima, 

disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida e manutenção de relações 

sindicais (CHIAVENATO, 2010). 

As condições adequadas para motivar o trabalho incluem pagamento justo, 

ambiente de trabalho confortável e seguro, oportunidades para que os colaboradores 

se socializem e estabeleçam amizades, responsabilidades e objetivos de trabalho 

claramente definidos, oportunidades de educação e treinamento (SPECTOR, 2002).  

De um modo geral, a motivação mantém e controla o comportamento 

humano. Dessa forma, entende-se que funcionários motivados geram maior valor e 

levam a níveis de realização mais substanciais. Os fatores externos decorrem do 

ambiente, envolvendo as caraterísticas organizacionais, exemplo: sistemas de 

recompensas e punições, fatores sociais, políticas organizacionais, entre outros; e 

fatores intrínsecos e motivadores que geram satisfação como autonomia, 

significância, identidade, etc. A ligação entre os fatores intrínsecos ao indivíduo 

influencia de maneira direta nos fatores externos, como por exemplo, o estado de 

energia da pessoa (CHIAVENATO, 2010). 
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Alguns fatores podem interferir positiva ou negativamente e de maneira direta 

na motivação dos colaboradores de uma organização. Dentre entre diversos fatores, 

pode-se destacar: remuneração e os benefícios sociais, as condições físicas e 

psicológicas do trabalho, e a segurança no ambiente de trabalho (ANDRADE, 2012). 

Os motivos que impulsionam os comportamentos são determinados pelos 

fatores que formam a personalidade. Na base inferior da pirâmide proposta por 

Maslow, encontram-se as necessidades fisiológicas, com grande ênfase na 

preservação e sobrevivência do ser humano por serem inatas ou orgânicas, como, 

por exemplo, a fome, moradia (abrigo), repouso, etc. O nível seguinte constitui o 

segundo nível em prioridade, procurado quando as necessidades básicas estão 

relativamente satisfeitas, se insere no contexto da necessidade de segurança, a 

exemplo da proteção contra qualquer perigo real ou imaginário (MASLOW, 1970).  

As necessidades sociais, que são as relacionadas com a vida associativa do 

indivíduo com outras pessoas, só serão consideradas para o comportamento 

humano quando as necessidades anteriores - fisiológicas e de segurança - 

estiveram relativamente satisfeitas. Exemplo deste nível são necessidades de 

associação, participação e aceitação por parte dos colegas, tal como amizade, afeto 

e amor. O nível posterior às necessidades sociais é o nível das necessidades de 

estima, relacionadas com a maneira pela qual a pessoa se vê e se avalia, como 

autoavaliação e autoestima. Envolve a auto apreciação, a autoconfiança, 

necessidade de reconhecimento e aprovação social, como status, prestígio e 

consideração (MASLOW, 1970). 

O último nível, as necessidades mais elevadas no topo da pirâmide de 

hierarquia, é denominado de necessidades de autorrealização, podendo ser 

satisfeita somente pelo próprio indivíduo ao interpretar seu “eu”. Esta análise interior 

expressa pelo impulso interno de desejar ou querer algo mais, estão relacionadas 

com a plena realização daquilo que cada pessoa tem de potencial e considera 

questões como autonomia, independência, autocontrole e competência.  

Para Maslow, a satisfação plena de um determinado nível de necessidade 

jamais será alcançada, porém, estando relativamente satisfeita não significa maior 

motivação (MASLOW, 1970).  

Estas necessidades são assim representadas por um triângulo conhecido 

como Pirâmide de Maslow (Figura 3): 
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Figura 3 - Pirâmide de Maslow 

 
Fonte: (SPECTOR, 2002, p. 200). 

 

2.1.6 Persuasão 

 

 A persuasão consiste em um mecanismo de convencimento que pode ou não 

ultrapassar as bases racionais de difusão de uma mensagem. Quando se trata das 

bases racionais da mensagem, as quais se utilizam apenas do campo cognitivo para 

garantir sua eficiência, isto é, alcançar o receptor, tal recurso visa atingir o plano da 

consciência do destinatário da mensagem. Nesse caso, utiliza-se uma informação 

objetiva, garantindo a veracidade do que é informado (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 

2008). 

Entretanto, é possível e frequente a utilização de recursos de base irracional 

(de fundo emotivo), que são associados ao conteúdo cognitivo da mensagem. Tal 

forma de convencimento tenta persuadir o receptor da mensagem mais pelo campo 

da subjetividade do que pelo da objetividade da informação (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2008). 

No estilo de persuasão, há existência de maturidade psicológica na qual o 

líder deve manter em partes o determinismo em suas decisões, e também o 

colaborador sempre entusiasmado com as tarefas. Cabe ao líder, convencer seus 
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liderados a adotarem as medidas determinadas, fazendo assim com que eles se 

sintam mais próximos das decisões a serem tomadas (DUARTE; PAPA, 2010). 

 

 

2.1.7 Como Influenciar Pessoas 

 

A Liderança Situacional não só sugere o estilo de liderança de alta 

probabilidade para os vários níveis de maturidade, como também indica a 

probabilidade de sucesso das outras configurações de estilo, se o líder não for capaz 

de adotar o estilo desejável. A probabilidade de sucesso de cada estilo para os 

quatro níveis de maturidade é demonstrada em forma de tabela (figura 4): 

 
Figura 4 - Tabela 1 Estilos de liderança apropriados aos vários níveis de maturidade 
 

 
NÍVEL DE MATURIDADE 

 
ESTILO APROPRIADO 

 
M1 

Maturidade baixa 
Pessoas que não têm capacidade nem disposição ou 
inseguras. 

 

 
E1 

Determinar 
Comportamento de tarefa alta e 
relacionamento baixo 

 
M2 

Maturidade entre baixa e moderada 
Pessoas que não têm capacidade, mas têm 
disposição ou confiança em si. 

 

 
E2 

Persuadir 
Comportamento de tarefa alta e 
relacionamento alto 

 
M3 

Maturidade entre moderada e alta 
Pessoas que têm capacidade, mas não têm 
disposição ou são inseguras. 

 

 
E3 

Compartilhar 
Comportamento de relacionamento alto e 
tarefa baixa. 

 
 

M4 
Maturidade alta 

Pessoas capazes (competentes) e dispostas 
(seguras) 

 
E4 

Delegar 

Comportamento de relacionamento baixo 
e tarefa baixa 

 
Fonte: (HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 192). 

 

 Ainda de acordo com o autor, assim fica disposta a probabilidade de sucesso 

de cada estilo, onde “Q” refere-se ao quadrante: 

· M1 E1 alta, E2 segunda, Q3 terceira Q4 baixa probabilidade; 

· M2 E2 alta, E1 segunda, E3 segunda, Q4 baixa probabilidade; 
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· M3 E3 alta, E2 segunda, E4 segunda, Q1 baixa probabilidade; 

· M4 E4 alta, E3 segunda, Q2 terceira, Q1 baixa probabilidade. 

Na Liderança Situacional está implícita a ideia de que o líder deve ajudar os 

liderados a amadurecer ate o ponto em que sejam capazes e estejam dispostos a 

fazê-lo. 

Esse desenvolvimento dos liderados deve ser realizado ajustando-se o 

comportamento de liderança, ou seja, passando pelos quatro estilos (HERSEY; 

BLANCHARD, 1986). 

 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia prevista apresenta como será desenvolvido esse estudo. 

Metodologia para Andrade (2010, p. 226), “é o conjunto de métodos ou caminhos 

que são percorridos na busca do conhecimento”. Nesse caso, será definida a 

classificação da pesquisa e os instrumentos para o desenvolvimento do mesmo. O 

tema propulsor de um trabalho deve ser conforme Boente & Braga (2004, p. 11): 

“defender um problema, pois sem ele não há razão de realizar a pesquisa”. 

A objetividade da metodologia está em utilizar técnicas e métodos para 

alcançar os objetivos almejados. Sendo assim, essa seção apresenta os 

procedimentos utilizados que guiaram a elaboração, interpretação e análise dos 

dados. 

Furlanetti e Nogueira (2013, p. 20) explicam que: 

A metodologia é a sequência dos procedimentos necessários que 
descrevem a forma como será realizada a pesquisa, ela responderá 
como é possível atingir os objetivos estabelecidos. A metodologia deve 
apresentar o universo em que é feito a pesquisa, o tipo de pesquisa, o 
método de análise da pesquisa e qual o instrumento para a coleta de 
dados. 

 

As pesquisas podem ser classificadas de diferentes maneiras. Mas para que 

esta classificação seja coerente, é necessário definir previamente o critério adotado 

para classificação. Assim, é possível estabelecer múltiplos sistemas de classificação 

e defini-las segundo a área de conhecimento, a finalidade, o nível de explicação e os 

métodos adotados (GIL, 2010). Metodologia de pesquisa, portanto, é o plano 
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elaborado pelo pesquisador com a intenção de articular os meios e os fins, fazendo 

uma ordenação lógica dos procedimentos com variadas técnicas a fim de alcançar 

os objetivos (ANDRADE, 2010). 

O primeiro capítulo apresentou o tema propulsor deste estudo, desenvolvendo 

a problemática que fez com que se definissem os objetivos desta pesquisa. 

Num segundo momento, foi organizado um corpo teórico que serviu de 

embasamento bibliográfico, buscando fundamentar a realização da pesquisa, 

fazendo com que houvesse uma ligação entre a pesquisa e o problema através dos 

procedimentos metodológicos e das respectivas análises e discussões. 

O terceiro capítulo refere-se à metodologia adotada para o desenvolvimento 

deste trabalho. O quarto capítulo apresenta as análises e discussões dos resultados 

obtidos através deste estudo e, por fim, na última parte, estão as considerações 

finais, que retratam a reflexão acerca da pesquisa ora apresentada e sua 

contribuição para o entendimento acerca do tema proposto. 

 

2.2.1 Natureza da Pesquisa. 

 

Pesquisa é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, 

que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a 

realidade ou para descobrir as verdades parciais (LAKATOS e MARCONI, 1999). 

Quanto à forma de abordagem do problema, o presente estudo é considerado uma 

pesquisa qualitativa porque estabelece uma relação entre o mundo real e o 

indivíduo. Neste trabalho o método de pesquisa utilizado foi a pesquisa qualitativa de 

caráter bibliográfico.  

A pesquisa qualitativa, por sua vez, tem por objetivo compreender mais do 

que explicar, às vezes só compreender, e o investigador aprende a processar cada 

aspecto encontrado, relacionando-os à medida que os vai encontrando, 

interpretando, refletindo, observando forma e conteúdo, fazendo hipóteses 

explicativas, considerando o movimento dos atores e do contexto, avaliando tanto o 

que foi explicitado diretamente nas fontes, quanto o que não foi explicitado 

(MINAYO, 2004). 

Uma pesquisa do tipo qualitativa é a fenomenologia que busca compreender 
o significado que os acontecimentos têm para pessoas comuns, em 
situações particulares, enfatizando-se a importância da interação simbólica 
e da cultura para a compreensão do todo (ANDRADE, 2010, p. 214). 
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As pesquisas de abordagem qualitativa possuem a facilidade de descrever a 

complexidade de uma hipótese ou problema, analisa a interação de certas variáveis, 

compreende e ainda apresenta contribuições no processo da mudança (ANDRADE, 

2010). 

 

2.2.2 Tipo de Pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como pesquisa bibliográfica. Sabe-se que 

quando os seres humanos começaram a se interrogar a respeito dos fatos do mundo 

exterior, surgiu a necessidade de modelos metodológicos que pudessem auxiliar na 

sistematização dos caminhos que são percorridos na busca do conhecimento ou as 

respostas aos questionamentos humanos (ANDRADE, 2010).  

Este trabalho é também de caráter descritivo quanto aos objetivos, buscando 

percepções e entendimentos sobre a natureza geral de uma questão. A pesquisa 

bibliográfica embasou o desenvolvimento e construção deste estudo. Para tal, foram 

utilizados livros, artigos científicos e pesquisas em sites. Essa pesquisa foi 

elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, essa modalidade 

de pesquisa inclui material impresso, como livros, revista, jornais, teses, 

dissertações e canais de eventos científicos (GIL, 2010). Para Cervo e Bervian 

(2002, p. 83), “a pesquisa bibliográfica tem como objetivo encontrar respostas aos 

problemas formulados e o recurso é a consulta dos documentos bibliográficos”. 

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 

permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, 

porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações 

ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 

resposta (FONSECA, 2002). 

Após a pesquisa do referencial teórico e o estabelecimento dos 

procedimentos metodológicos, partiu-se para a análise da liderança situacional, 

contemplando a influência dos líderes no processo de desenvolvimento do 

comportamento profissional dos colaboradores dentro das organizações. 

O tema em questão constituiu o fio condutor, ou seja, a linha de raciocínio que 

guiou as leituras sobre o tema, para descobrir/relembrar os conceitos e as ideias 

principais relacionados ao trabalho a ser desenvolvido. Auxiliam ainda na definição 
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dos objetivos da pesquisa científica, a revisão bibliográfica também contribuiu nas 

construções teóricas, nas comparações e na validação de pesquisas de caráter 

cientifico (CERVO E BERVIAN, 2002). 

 

2.2.3 Delimitação do Universo 

 

O universo desta pesquisa foi composto por literatura relacionada ao tema em 

estudo, onde as bibliografias foram selecionadas a partir da variável de interesse 

relacionadas ao tema proposto. A seleção foi realizada a partir de leitura criteriosa, 

sendo selecionadas apenas as publicações que atendiam aos critérios de inclusão 

deste estudo, produzidas entre 1970 e 2018. Para o levantamento das bibliografias 

foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

a) publicações em português que abordavam a temática em questão; 

b) publicações que versavam sobre metodologia de pesquisa. 

 

 

2.2.4 Técnicas e Instrumentos da Coleta de Dados 

  

 

“O segredo de uma boa revisão bibliográfica é a organização e o 

planejamento” (SANTOS, 2015, p. 116). Para o desenvolvimento desta pesquisa, os 

dados foram selecionados através de publicações referentes ao tema, onde a 

literatura impressa (livros, revistas e artigos) constituiu a principal fonte de pesquisa. 

Ainda segundo Vianna (2001, p. 111), “para proporcionar o avanço em um 

campo do conhecimento é preciso primeiro conhecer o que já foi realizado por 

outros pesquisadores e quais são as fronteiras do conhecimento naquela”. 

Lakatos e Marconi (2011, p. 71) afirmam que a pesquisa bibliográfica abarca 

toda a produção literária que diz respeito ao tema de estudo. Entende-se por essa 

produção: 

· Publicações avulsas; 

· Boletins; 

· Jornais; 

· Revistas; 
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· Livros; 

· Pesquisas monográficas; 

· Teses; 

· Materiais cartográficos; 

· Meios de comunicação orais, como rádio, gravações em fita magnética; 

· Audiovisuais, tais como: filmes e televisão. 

  As autoras ainda afirmam que a finalidade desta etapa é a de colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido 

transcritos por alguma forma, quer publicadas quer gravadas. 

 

2.2.5 Análise de Dados 

 

Segundo Minayo (2004, p. 120) “o tipo de dados coletados delimita as 

possibilidades de análises”. Corrobora Cervo e Bervian (2002, p. 76), quando 

afirmam que a análise de dados é “a comparação e o confronto dos dados e das 

provas destinadas a provar ou rejeitar a hipótese”. 

A análise dos dados “é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o 

fenômeno estudado e outros fatores”. (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 35). 

A análise dos dados, por sua vez, ocorreu através da leitura do material 

selecionado, a fim de identificar as informações, estabelecendo um paralelo das 

mesmas, analisando suas consistências e veracidade. As referências bibliográficas 

permitem ao leitor verificar as fontes que foram utilizadas para a elaboração de um 

trabalho científico, e são um pressuposto ético da produção científica e sua 

adequada relação do material bibliográfico utilizado (VIANNA, 2001). 

A leitura, então, se desenvolveu conforme a seguinte sequência: 

a) Leitura exploratória: cuja finalidade é dar uma visão global do assunto, 

permite ao leitor verificar a existência de informações úteis para o seu objetivo; 

b) Leitura seletiva: a seleção das informações que interessam à elaboração 

do trabalho em perspectiva; 

c) Leitura analítica: exige estudo e compreensão dos significados, onde a 

reflexão realiza-se através da análise, comparação, diferenciação e julgamento das 

ideias contidas no texto; 
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d) Leitura interpretativa: mais complexa, compreendendo três etapas: 

1) Procura saber o que realmente o autor afirma, quais os dados e 

informações que oferece; 

2) Correlaciona as afirmações do autor com os problemas para os quais se 

está procurando uma solução; 

3) julga o material coletado, em função do critério de verdade. 

Na sequência, foi realizada uma análise crítica do material selecionado, 

considerando seu embasamento e valor científico, e, após a leitura do material 

selecionado, foi realizado o fichamento das obras consultadas, classificando e 

organizando as leituras, destacando aspectos principais e, finalmente, foi produzida 

a redação desta pesquisa em conformidade com as normas exigidas pela ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A análise foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica, onde os dados 

levantados possibilitaram chegar a um resultado. 

· Caracterização do estilo de liderança situacional no contexto das 

organizações do trabalho, relacionando suas características comportamentais 

que poderão promover o comprometimento profissional dos colaboradores 

Com a pesquisa realizada, foi possível constatar que a palavra chave da 

Liderança Situacional é situação, onde no âmbito organizacional o colaborador deve 

ser tratado de acordo com seu grau de maturidade e incentivado a avançar os 

níveis. É baseando na maturidade do colaborador, que o líder deverá modelar seu 

comportamento. 

Líderes são influentes, representam a linha de frente de uma equipe, e são 

responsáveis por todos os membros, devendo motivar seus funcionários. Acima de 

tudo, é relevante lembrar que o líder é um ser humano com aspectos pessoais, 

personalidade, experiência, habilidades e emoções que influenciam o 

desenvolvimento do seu trabalho (MUZZEL, 2006). 

De acordo com os dados bibliográficos analisados, observou-se também que 

a liderança situacional é diferente da liderança clássica, considerando que, na 

liderança situacional é o líder que se adapta à situação e adota o melhor 

comportamento possível para o contexto organizacional onde está inserido, e não 

vice-versa. Na vida pessoal ou profissional quando o colaborador é tratado de 

maneira personalizada, há maior chance de sucesso, pois diminui a possibilidade de 

erros. 
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Na liderança situacional, para atingir as metas organizacionais, o líder precisa 

ter clareza sobre as atividades que devem ser realizadas e, para tal, precisa ter 

clareza, também, sobre o grau de maturidade de cada um de seus colaboradores. 

A realização da pesquisa permitiu identificar que algumas variáveis que 

interferem no grau de maturidade dos coladores: a maturidade e o conhecimento 

técnico que o colaborador tem a respeito daquela tarefa, daquele trabalho. O 

colaborador precisa ter disponibilidade, querer fazer, ter vontade, segurança, ânimo, 

satisfação com a atividade desenvolvida. A combinação desses geram os quatro 

graus de maturidade no colaborador. 

Quando o colaborador tem pouco conhecimento, pouca capacidade e pouca 

disposição pode-se afirmar que ele é um colaborador do tipo M1. Esse colaborador, 

por estar pouco disposto, sente-se inseguro, e o líder vai precisar passar de mais 

tempo ensinando ao colaborador o trabalho a ser desenvolvido. Esse estágio de 

maturidade é chamado M1. Dessa forma, o estilo apropriado de liderança consiste 

em “determinar, fornecer instruções específicas e supervisionar estritamente o seu 

cumprimento” (HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 199). 

O segundo estágio é o M2 (treinar), onde o colaborador está disposto, 

animado, seguro no que faz, porém ainda não tem muita habilidade naquilo que 

precisa ser desenvolvido. Nesse caso, não necessita que o líder permaneça colado 

ao seu lado o tempo todo, mas deve treiná-lo, aprofundando a importância da 

realização daquela tarefa para o colaborador, deixando-o um pouco livre para buscar 

maiores informações e soluções. 

Quando as pessoas ou a equipe demonstram iniciativas é um dos fatores 
mais claros da motivação. O tipo de trabalho que faz com que as pessoas 
busquem soluções para a construção de novas ideias ou resolução de 
problemas, torna-se uma das ferramentas poderosas para gerar motivação. 
No entanto, é necessário criar um ambiente em que os funcionários se 
sintam à vontade para dar suas opiniões e consequentemente estarem 
colaborando para o crescimento da empresa (CHIAVENATO, 2010, p. 178). 
 

Nessa perspectiva, quando o colaborador apresenta M2, cabe ao líder 

situacional “persuadir, explicar as decisões e oferecer oportunidades de 

esclarecimentos” (HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 199). 

Na etapa M3, o colaborador apresenta um nível de conhecimento bastante 

alto em relação à sua tarefa e objetivos. Contudo, por qualquer motivo de ordem 

pessoal ou por conta de alguma mudança organizacional, ele poderá voltar a ficar 

desanimado ou ressentido com o trabalho. Muitas coisas podem afetar 
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emocionalmente um profissional, exemplo: uma mudança de área, mudança de 

gestor, uma promoção de outro colaborador a qual esse colaborador tenha a 

expectativa de atingir, entre outros. Então, apesar de ele ser um colaborador com um 

nível técnico altíssimo, por algum motivo pessoal ou externo, ele acaba ficando 

resistente ou desanimado. Ele é um colaborador M3, porém, em algum momento 

situacional encontra-se com baixa disponibilidade pra o trabalho. 

Geralmente nesta fase momentânea, ou seja, situacional, o líder não precisa 

mais fazer cobranças técnicas e sim apoiá-lo, fazendo um investimento muito mais 

de caráter humano que técnico, motivando-o. Assim sendo, o estilo apropriado de 

liderança consiste em “compartilhar, trocar ideias e facilitar a tomada de decisões” 

(HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 199). 

Quando o líder desenvolve bem o seu trabalho, de maneira atenta aos 

comportamentos, adequando os níveis a cada colaborador, esse, por sua vez, vai 

evoluindo até alcançar o nível M4, onde o colaborador tem excelente conhecimento 

técnico, é disposto e animado para dar continuidade ao trabalho e para encarar 

novos desafios. Neste ponto, a palavra chave é delegação e o colaborar poderá, 

futuramente, ser o sucessor de seu líder. Cabe aqui à liderança “transferir a 

responsabilidade das decisões e da sua execução” (HERSEY; BLANCHARD, 1986, 

p. 199). 

· Reflexão sobre o papel de liderança nas organizações de trabalho, 

considerando a necessidade de manter colaboradores comprometidos com 

suas atividades laborais 

A pesquisa permitiu concluir que o resultado de um líder nunca vem dele 

próprio, e sim das pessoas que trabalham em conjunto com esse líder. Então, duas 

são as preocupações básicas de um líder dentro do modelo de liderança situacional: 

divisão de tarefas e as coordenações técnicas.  

Assim sendo, o líder precisa desenvolver algumas habilidades humanas para 

saber lidar com as pessoas: saber se comunicar adequadamente, oferecer apoio, 

gerir conflitos, entre outros. Embora isso tome grande parte do dia da liderança, é o 

comportamento humano que acaba trazendo impacto para os resultados da 

organização, podendo ser negativo ou positivo. Dessa forma, os dados obtidos pelo 

presente estudo, favorecem à pesquisadora pontuar que líderes possuem 

competências específicas e qualquer pessoa pode desenvolvê-las. 

As organizações da atualidade necessitam ter líderes diferenciados. 
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Considerando que o processo de formação, identificação e seleção dessas 

lideranças ocorre de maneira muito rápida, a liderança situacional faz muito mais 

sentido hoje do que na década de 80, quando esse conceito apareceu pela primeira 

vez aqui no Brasil, porquanto oportuniza amplas probabilidades de sucesso 

(HERSEY; BLANCHARD, 1986).  

· Abordagem dos fatores motivacionais que o líder poderá despertar nos 

colaboradores visando melhor desempenho de suas atividades dentro do 

setor organizacional. 

Os resultados demonstraram que um indivíduo se torna um líder situacional 

quando desenvolve características específicas e consegue obter uma forte influência 

diante de um trabalho em equipe. 

Todo indivíduo tem a necessidade de se relacionar e fazer parte de um grupo, 

no ambiente de trabalho acontece o mesmo. Quando o relacionamento com o grupo 

de trabalho é sadio todos são beneficiados. Cabe, então ao líder, motivar seus 

colaboradores. 

“Quando se tem membros dos grupos que motivam uns ao outros, o incentivo 

para a realização das tarefas e o relacionamento entre eles é determinante para a 

motivação” (ROBBINS, 2006, p. 158). 

Ao contrário do passado, onde o foco estava nos processos, na tecnologia e 

nos recursos, atualmente as organizações passaram a perceber a importância das 

pessoas e a forma como se relacionam. O ambiente interno em que convivem os 

membros de uma organização está relacionado ao seu grau de motivação e 

satisfação. 

Todas as ações de um líder irão influenciar os seus liderados. Eis o porquê da 

sua importância: ele dirige e controla buscando o alcance de objetivos determinados 

e um relacionamento de qualidade com o superior imediato garante benefícios para 

todos. Portanto, faz-se necessário estimular o colaborador a desenvolver cada vez 

mais suas habilidades e competências a fim de alcançar a satisfação profissional 

(CHIAVENATO, 2010). 
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CONCLUSÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso se desenvolveu através das 

seguintes etapas: o desenvolvimento de uma pesquisa de caráter bibliográfico, com 

o propósito de fundamentar este estudo e a análise dos dados, a qual foi 

desenvolvida através da interpretação analítica dos resultados obtidos. 

O tema desenvolvido nesta pesquisa suscitou questionamentos acerca dos 

comportamentos dos líderes situacionais no processo de desenvolvimento do perfil 

profissional comprometido, considerando o estilo de Liderança Situacional. 

O objetivo geral que norteou o desenvolvimento desta pesquisa foi conhecer 

os comportamentos dos líderes no processo de desenvolvimento do 

comprometimento profissional dos colaboradores dentro das organizações, 

contemplando a liderança situacional. 

 Para desenvolvimento do objetivo geral, foram propostos os seguintes 

objetivos específicos: caracterizar o estilo de liderança situacional no contexto das 

organizações do trabalho, relacionando suas características comportamentais que 

poderão promover o comprometimento profissional dos colaboradores; refletir sobre 

o comportamento da liderança nas organizações de trabalho, considerando a 

necessidade de manter colaboradores comprometidos com suas atividades laborais; 

e abordar quais fatores motivacionais o líder poderá despertar nos colaboradores 

visando melhor desempenho de suas atividades dentro do setor organizacional. 

Durante esse período de pesquisa bibliográfica pode-se concluir que o 

comportamento do líder precisa, num primeiro momento, usar de seu conhecimento 

e suas habilidades em buscar entender seu colaborador, conhecendo seu passado 

presente e suas metas e seu desejo para o futuro, além de identificar quais as 

necessidades básicas, bem como seus anseios. Mediante esses dados essa coleta 

de informações poderá ajudá-lo diagnosticar o nível de maturidade situacional, ou 

seja, o momento motivacional em que se encontra o seu liderado. Pode assim, de 

maneira eficaz adaptar o melhor comportamento para esse colaborador, pois 

mediante o nível de maturidade do meu colaborador será o comportamento que o 

líder precisara desenvolver, sempre visando o crescimento desse colaborador de 

modo que o mesmo possa aprender  a analisar seu comportamento direcionado para 

a responsabilidade e automotivação.  

Assim o líder desenvolverá os comportamentos de dirigir, persuadir, 



49 

 

 

compartilhar e delegar visto que a liderança situacional não é o colaborador que se 

adapta ao líder, mas o líder que adapta seu comportamento mediante o nível 

situacional que se encontra seu colaborador. Ou seja, não existe um comportamento 

ideal, mas o líder precisa adquirir conhecimento e habilidades para diagnosticar o 

nível de maturidade de seu colaborador para que assim possa saber qual a melhor 

comportamento. Mas para isso é preciso desenvolver a humildade de reconhecer 

que precisa estar em constante aprendizado sobre si mesmo, bem como sobre o 

comportamento humano. Então assim não basta dizer que “precisamos de pessoas 

comprometidas” mas também de “lideres comprometidos” com o seu próprio 

conhecimento e com suas habilidades em poder melhor entender seu colaborador 

de maneira psicossocial assim podendo adaptar de maneira eficaz cada 

comportamento ideal para seu liderado.   

A partir da coleta de dados e da analise desses dados, pode-se compreender 

a teoria da liderança situacional, criada pelo autor Hersy e Blarchard (1986) e 

concluir que: 

· Quando o colaborador tem pouco conhecimento, pouca capacidade, pouca 

disposição e demonstra insegurança, pode-se afirmar que ele é um 

colaborador do tipo Maturidade 1. Cabe ao líder situacional determinar, 

fornecer instruções específicas e supervisionar estritamente o seu 

cumprimento. 

· Já o colaborador que está disposto, animado, seguro no que faz, porém ainda 

não tem muita habilidade naquilo que precisa ser desenvolvido, pode-se 

afirmar que ele é um colaborador do tipo Maturidade 2. Cabe, então, ao líder 

situacional persuadir, explicar as decisões e oferecer oportunidades de 

esclarecimentos. 

· O colaborador que apresenta um nível de conhecimento bastante alto em 

relação à sua tarefa e objetivos, mas, por qualquer motivo de ordem pessoal 

ou por conta de alguma mudança organizacional, volta a ficar desanimado, 

pode-se afirmar que ele é um colaborador do tipo Maturidade 3. Cabe, então, 

ao líder situacional compartilhar, trocar ideias e facilitar a tomada de decisões. 

· O colaborador que tem excelente conhecimento técnico, é animado para dar 

continuidade ao trabalho e disposto para encarar novos desafios, pode-se 

afirmar que ele é um colaborador do tipo Maturidade 4. Cabe à liderança 

transferir a responsabilidade das decisões e da sua execução. 
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Assim, os dados analisados também permitiram constatar que a palavra 

chave da Liderança Situacional é a situação, em que o colaborador precisa  ser 

tratado pelo líder de acordo com seu grau de maturidade e incentivado a avançar os 

níveis de maturidade. 

 Com essa pesquisa reconhece-se que é necessário que os lideres busquem 

obter o conhecimento psicossocial em relação ao ser humano e também um bom 

conhecimento em relação ao comportamento das pessoas. Liderar requer do líder a 

capacidade de unificar o ambiente onde está inserido em função de seus objetivos e 

estratégias. As organizações necessitam de pessoas que tenham capacidade de 

reconhecer a importância de estar sempre se atualizando e buscando  conhecimento 

para melhor aprimorar suas  habilidades,  assim, poderão produzir,  implementar,  

inovar, integrar seus conhecimentos,  em busca de resultados mais produtivos, ao 

extrair o melhor que cada colaborador possui.   

Além disso, o líder precisa também entender o passado, compreender o 

presente e o futuro de seus liderados, reconhecendo as necessidades básicas e 

seus anseios e metas, assim, pode de maneira eficaz, diagnosticar o nível de 

maturidade de seus liderados, bem como decidir pelo qual comportamento precisa 

ser adotado com seu colaborador, mediante a situação e a necessidade do 

momento.  

Ao compreender esses fenômenos foi possível perceber que a liderança 

situacional se diferencia das teorias clássicas sobre liderança no que se refere a 

forma e o comportamento adotado pelo líder. Na teoria da liderança situacional fica 

claro que, diferentemente da ideia de que é o liderado quem precisa  se adaptar ao 

seu líder,  é este  que precisa se adaptar ao seu liderado mediante a analise do 

diagnóstico do nível de maturidade psicossocial de seu liderado, que servira de base 

para a escolha do comportamento que este líder vai desempenhar junto ao seu 

liderado para desenvolver seu comprometimento.     

Ao termino da pesquisa foram atingidos os objetivos propostos, sendo 

possível caracterizar o estilo de liderança situacional no contexto organizacional, 

relacionando suas características comportamentais que promovem 

comprometimento profissional dos colaboradores. Refletiu-se sobre o papel de 

liderança nas organizações de trabalho, abordaram-se os fatores motivacionais que 

a liderança poderá despertar nos colaboradores visando melhor desempenho de 

suas atividades dentro do setor organizacional.  
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 Conclui-se que a organização precisa intensificar e dinamizar as atuações 

dos seus líderes, independente, ate mesmo do tipo de liderança escolhido para 

nortear os comportamentos destes seja ela qual for. A Liderança Situacional 

completa as teorias das lideranças clássicas, permite ao líder a conhecer melhor seu 

liderado, diagnosticar as suas necessidades e intervir de maneira eficaz no sentido 

de manter colaboradores cada vez mais motivados. 

Sob o ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento deste trabalho 

proporcionou a aquisição de conhecimento teórico, o qual apresenta aplicabilidade 

dentro das organizações. O presente trabalho serve de material de pesquisa e fonte 

de dados, especialmente para alunos do curso de Psicologia, que apresentem 

interesse em aprimorar seus conhecimentos na área da Liderança Situacional. 

Permanece o desejo da pesquisadora de maior aperfeiçoamento sobre o assunto, 

visando especialização nesta área, desenvolvendo novas habilidades e 

competências necessárias para a atuação como psicóloga. 

A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, têm muitas 

contribuições a fazer dentro das organizações, cabendo aos profissionais desta área 

buscar o reconhecimento deste fato, aprimorando suas habilidades demostrando a 

grande importância do trabalho da Psicologia dentro das empresas. O psicólogo 

organizacional e do trabalho é um profissional embasado na ciência, auxilia no 

processo organizacional somando esforços e conhecimento em busca da obtenção   

das melhores habilidades de cada colaborador. Um ambiente mais produtivo cria  

um clima organizacional satisfatório que contribuem para a saúde mental dos 

colaboradores e, consequentemente, o aumento da produtividade e qualidade de 

vida.   
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