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ESTILOS DE LIDERANÇA 

INTRODUÇÃO 

Para entender o sucesso de uma organização, é importante conhecer os estilos de liderança. A discussão 

sobre liderança e os tipos de líderes da atualidade surgiu da necessidade de compreender os modelos e a sua 

importância nas organizações.  

 

CONCLUSÃO 

Os grupos sociais necessitam de líderes competentes 

para sobreviver e desenvolver plenamente seus 

recursos e potencialidades. Igualmente, as organizações 

sociais necessitam de líderes competentes (dirigentes / 

executivos / gerentes) para sua sobrevivência 

e desenvolvimento cabal de recursos e potencialidades. 

 

 

 

 

Figura 1:Liderança é o processo de conduzir as ações 

DESENVOLVIMENTO 
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Cada estilo de liderança tem suas peculiaridades, 

vantagens e desvantagens. Na liderança autocrática o líder 

é dominador e os seus seguidores não participam das 

decisões. Apesar de o grupo produzir em grande 

quantidade, há sinais de frustração e baixa motivação. Esta 

liderança enfatiza o líder. Na liberal (laissez-faire), o líder dá 

liberdade para que as escolhas e decisões sejam 

individuais ou em grupo, ele somente participa se for 

solicitado. O grupo reage com insatisfação, má qualidade 

no trabalho e pouco respeito ao líder. Na liderança 

democrática o líder encoraja a participação das pessoas, 

participa das tomadas de decisões e coordena as 

atividades da equipe. O líder é bastante comunicativo e 

sempre interage com a equipe. O grupo mostra melhor 

quantidade e qualidade de trabalho, além de satisfação, 

responsabilidade e comprometimento. Neste tipo de 

liderança o grupo e o líder são enfatizados. 

Uma boa liderança é sempre notada pelos seguidores – se 

estes estão motivados e alcançam os objetivos 

pretendidos, é sinal que há um bom líder orientando o 

grupo. Ressalta-se que as organizações precisam de 

líderes capazes de implantar todas as modificações 

necessárias que culminem no aumento da motivação, do 

engajamento e do desempenho dos colaboradores. 

 

 

 

• Liderança autocrática: O comportamento dos grupos 

mostrou forte tensão, frustração e, sobretudo, 

agressividade, além de nenhuma espontaneidade ou 

iniciativa.  

• Liderança liberal: a atividade dos grupos é intensa; 

porém, a produção foi simplesmente medíocre. As 

tarefas se desenvolviam ao acaso, com muitas 

oscilações perdendo-se muito tempo com discussões 

mais voltadas para motivos pessoais do que 

relacionadas com o trabalho em si.  

• Liderança democrática: formação de grupos de 

amizade e de relacionamentos cordiais entre os 

membros. Líder e subordinados passam a desenvolver 

comunicações espontâneas, francas e cordiais. O 

trabalho é desenvolvido em ritmo suave e seguro, sem 

alterações quando o líder não se faz presente.  Há 

responsabilidade e comprometimento pessoal. 

 

 

 


