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ANÁLISE DA QUALIDADE DE LIDERANÇA EM UMA EMPRESA PRIVADA DE 

CURITIBA 

 

AMARALINA PUZIPE BOMFIM  

 

 

Resumo: São inúmeras as definições a respeito de liderança. O líder tem em uma 

de suas funções, motivar a sua equipe de trabalho para alcance dos objetivos da 

empresa. Este trabalho teve como objetivo analisar a qualidade de liderança dos 

gestores de uma empresa privada de Curitiba através da identificação do perfil de 

liderança adotado pelos pesquisados. Para análise dos dados, foi aplicado um 

questionário aos diretores e gerentes e com base nos resultados pode-se dizer que 

os gestores possuem um estilo de liderança democrática, todos os colaboradores 

participam do processo, as informações são repassadas ao grupo e existe maior 

abertura e comunicação entre o líder e os seus subordinados. As tarefas são 

delegadas e o líder confia no trabalho de sua equipe.  

Palavras chave: Liderança; funções da liderança; perfil do líder; qualidade da 

liderança. 

 



  
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo trata da qualidade da liderança dos gestores de uma 

empresa privada localizada na cidade de Curitiba. Para tanto analisou se o perfil 

adotado pelos seus lideres.  

A pesquisa foi realizada no Sesc Paraná - Serviço Social do Comércio, com 

propósito de analisar a qualidade de liderança dos gestores e suas conseqüências 

para o clima da organização. O líder é uma pessoa que motiva seus liderados, e 

pode oferecer um ambiente de trabalho mais produtivo. Supõe-se que a forma com 

que os líderes agem, e ainda, as atitudes e comportamentos influenciam diretamente 

na produção e rendimento de uma equipe, o que colocaria em risco os resultados e 

sucessos da empresa, caso a liderança seja mal praticada. 

Apesar da existência e do respeito à hierarquia, a liderança eficiente deve se 

basear na execução de um trabalho de equipe onde todos possam fazer parte do 

trabalho, emitir opiniões, pareceres e contribuir nas decisões da empresa. Sabe-se 

que nem sempre o caminho é esse. Existem gestores que são mais autoritários, 

centralizadores, que não confiam e não delegam atividades para os funcionários de 

sua própria equipe. Neste contexto, questiona-se qual será a percepção dos líderes 

da empresa acerca das características e estilos de liderança? Qual a concepção e o 

que o líder acha mais importante dentro de uma equipe de trabalho?  

Os maiores equívocos de um líder podem gerar conflitos na equipe. A este 

respeito, administrar pessoas é um grande desafio que exige muito cuidado, aliás 

são as pessoas que fazem a empresa funcionar.  

Dentro dos setores do Sesc- Serviço Social do Comércio, existem diferentes 

perfis de líderes. Cada área possui uma meta e responsabilidades sendo que a 

importância de cada item dentro de uma equipe varia de pessoa para pessoa. 

Assim sendo, a presente pesquisa pretende demonstrar qual o perfil adotado 

pelos atuais líderes da empresa, seus benefícios e dificuldades derivadas, se for o 

caso.  

A partir dos dados obtidos poder-se-á contribuir para a melhoria da gestão da 

cúpula diretiva dessa empresa, oferecer melhoria na comunicação entre os 

colaboradores da equipe e das demais áreas, melhoria da produção dos serviços 



  
 
 

ofertados aos clientes preferenciais e comunidade em geral, bem como mostrar à 

sociedade a importância que têm os líderes dentro das equipes de trabalho. 

A pesquisa proposta através deste trabalho justifica-se a partir da divulgação 

dos seus resultados, obtidos junto aos diretores e gerentes da área meio e fim, do 

Sesc Paraná, em relação à aplicação das principais características de uma liderança 

e qual a qualidade dessa gestão.  Pretende-se, com isso, contribuir para a melhoria 

da relação e convivência entre os funcionários, em consequência, com a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados à clientela interna e externa. 

 

2. LOCAL DA PESQUISA 

A presente pesquisa será realizada no Sesc – Administração Regional do 

Paraná, em Curitiba - PR. O Sesc – Serviço Social do Comércio nasceu do esforço 

da iniciativa privada interessada em promover o bem-estar social e a melhoria da 

qualidade de vida dos comerciários, funcionários das empresas que atuam na área 

do comércio de bens, serviços e turismo, e de seus familiares.  

Sua Visão é: “ser reconhecido como organização social de excelência em 

gestão, infra-estrutura, inovação e atendimento”.  

Sua Missão consiste em: “prover soluções para a qualidade de vida do 

comerciário e seus familiares por meio da educação, cultura, saúde e lazer”.  

Está voltada para a área de atuação da ação educativa, uma das 

características básicas do trabalho institucional está presente direta ou indiretamente 

em todas as atividades desenvolvidas nas áreas de  Educação, Saúde, Cultura, 

Esporte, Lazer e Ação Social. 

Trata-se de uma Instituição Não Governamental, o Sesc é uma instituição de 

caráter privado, sem fins lucrativos, mantida e administrada por empresários do 

comércio. Seus recursos provêm da contribuição compulsória dos empregadores, no 

valor de 1,5% calculado sobre a folha de pagamento dos empregados de 

estabelecimentos comerciais enquadrados nas Entidades Sindicais subordinadas à 

CNC – Confederação Nacional do Comércio. 

É uma instituição de grande porte que possui atualmente 1.602 funcionários. 



  
 
 

Participaram da pesquisa os diretores e gerentes da área meio e da área fim 

da instituição. Estes colaboradores possuem cargos de direção e gerencia da 

Administração Regional, das divisões da área fim: Divisão de Esportes e lazer, 

Educação e Cultura, Saúde e Assistência, que são os 5 programas de atuação do 

Sesc Paraná. Os demais participantes são da Divisão de Recursos Humanos, 

Suprimentos e Patrimônio, da Divisão Administrativa Financeira, Assessoria de 

planejamento e Direção Regional.  

 

3. LIDERANÇA 

 A definição do conceito liderança é por muitos autores entendida como 

complexa. Para Penteado (1986, p. 2), “liderança é uma forma de dominação, o 

exercício de um poder sobre indivíduos ou grupos”. 

Atualmente as pessoas estão a frente das empresas e são elas as grandes 

responsáveis pelo sucesso e crescimento da mesma. Segundo Souza (1992, p.58), 

“pesquisas publicadas em jornais e revistas informam que a carência de eficácia 

gerencial, no Brasil, é muito grande”.  

É possível trabalhar uma liderança eficaz com a equipe de trabalho e o 

impacto que um líder tem dentro da empresa se faz muito importante. Tourinho 

(1982, p. 68), afirma que “o melhor líder não é o que se restringe a relacionar-se 

bem com os liderados, mas aquele que, afora isso, consegue o bom relacionamento 

dos liderados entre si”. Pode-se notar com essa afirmação que a liderança 

transforma, inova e constrói um ambiente saudável onde todos sentem prazer em 

realizar suas funções, e com tudo isso, a grande beneficiada é a empresa. 

Penteado (1986, p. 4), ainda define que “liderança, seria a função do líder que 

a exerce no e sobre um grupo, em determinada situação”. Segundo Tourinho (1982, 

p. 59), “o líder é uma pessoa que, graças a própria personalidade e não a qualquer 

injunção administrativa, dirige um grupo com a colaboração dos seus membros”. Já 

para Berg (2011, p.115), “liderança é o processo interpessoal pelo qual o gestor 

motiva e influencia os liderados a realizar objetivos de trabalho estabelecidos”. 

De forma geral, no papel da liderança pode-se identificar três estilos de 

liderança, sendo: o estilo autocrático, o democrático e o livre. 



  
 
 

Berg (2011, p. 122), define que o líder autocrático “é mais reservado, nem 

sempre muito comunicativo, tem fortes tendências a ser centralizador, acompanha 

tudo de perto, já que, a maior parte dos trabalhos tem que passar por suas mãos”. 

Esse tipo de liderança é isolada, o grupo não possui tanta autonomia e o gestor 

dificilmente delega tarefas à sua equipe de trabalho. Tourinho (1982, p. 61), define 

que, neste estilo, “o líder impõe ao grupo pela força o comando da sua vontade”.  

Já o estilo democrático, segundo Berg (2011, p. 122), “é um estilo mais aberto 

e comunicativo, prefere dialogar e trocar ideias com seus subordinados. Valoriza 

trabalho em grupo, delega tarefas, ouve as opiniões e sugestões dos seus 

colaboradores”. Nota-se um envolvimento maior do líder com a sua equipe de 

trabalho. Existe a troca de opiniões e informações, como também a participação de 

todos no processo, uma facilidade na comunicação. Nesse estilo percebe-se que o 

líder valoriza e confia em seus subordinados. Tourinho (1982, p. 61) define a o estilo 

democrático como “o líder identifica-se com o grupo, atua de acordo com a opinião 

geral que consulta frequentemente”.  

Por fim, a liderança com o estilo livre é definido por Berg (2011, p. 123), 

“como grande liberdade de ação e autonomia aos subordinados. Controla o alcance 

das metas e dos objetivos. Interesse em desenvolver pessoas individualmente do 

que a equipe como um todo”. A descrição do perfil definido pelo autor é um líder que 

se preocupa mais com resultados do que com desenvolvimento individual, ou seja, 

pensamento de crescimento individual e não coletivo. Segundo Tourinho (1982, p. 

61), “na liderança livre, o líder limita-se a fazer passivamente aquilo que o grupo 

pretende”.  

Berg (2011, p. 124), finaliza colocando que “para cada método de liderança 

há um tipo de resposta do subordinado. Autocrático, atitude obediência, 

democrático, atitude de cooperação, e o livre, de iniciativa”. 

Dessa maneira, o estilo de ser e de agir de cada líder condiciona respostas ou 

comportamentos de seus liderados. 

Complementando esta visão, Oliveira e Marinho (2006) afirmam que além do 

estilo de atuação de cada líder, existem teorias de liderança. Ambas relacionadas 

com a personalidade e forma de atuação do líder. Para estes autores as teorias 

situacionais ou contingenciais apontam para dois tipos de liderança: aquelas 



  
 
 

orientadas para pessoas e aquelas orientadas para tarefas. Já á as teorias 

transacionais estudam o intercâmbio da influência entre líderes e liderados, 

trabalhando a ideia da barganha de valores, para maior satisfação dos liderados e 

visando seu desempenho com os objetivos da organização. A teoria da liderança 

transformadora envolve as relações entre líderes e liderados. O poder da liderança é 

exercido em função de consenso, e visa uma finalidade comum. A própria palavra já 

conota um sentido de transformar líder em liderado e vice-versa. 

 

4. QUALIDADE DE LIDERANÇA 

Qualidade é um conceito perseguido por todos. Na liderança não é diferente. 

Berg (2011, p. 116), define dentre várias qualidades de um líder, algumas comuns à 

todos:  

Alta dose de criatividade; Grande capacidade de motivar pessoas e 
desenvolver-lhes o potencial; Considerável concentração em fazer o 
trabalho bem feito; Crença inabalável nos resultados positivos, sem receio 
de possíveis fracassos. 

  

Conforme a definição do autor, identifica-se algumas características e 

qualidade dos líderes, onde percebe-se a enorme responsabilidade que o líder tem 

dentro de sua equipe bem como na empresa. Ele é quem o grupo segue, os 

exemplos e atitudes dele fazem com que o grupo se molde ao perfil e as qualidades 

da liderança. 

Algumas sugestões para exercer uma boa liderança são:                              

Seja objetivo, saiba compreender os outros, use a flexibilidade, saiba 
comunicar-se, use a autoridade de forma correta, tenha maturidade de 
comportamento, mantenha todos bem informados, conheça bem o seu 
pessoal, seja um exemplo para os outros, mantenha-se atualizado, irradie 
energia, mostre ao seu pessoal um quadro mais amplo, treine e promova o 
seu pessoal, estabeleça metas exequíveis.Estabeleça padrões de 
desempenho, mergulhe fundo, exija dedicação, desenvolva o trabalho de 
equipe, em situações individuais saiba usar os três estilos de liderança 
(BERG 2011, p. 117). 

 
Se algumas dessas sugestões forem aplicadas e exercidas, 

consequentemente encontram-se funcionários satisfeitos e motivados, sentindo-se 

responsáveis sem serem pressionados, atingindo os objetivos e metas da 

organização com eficácia e excelência. 



  
 
 

Dentre as inúmeras qualidades da liderança, Tourinho (1982, p. 77), 

estabelece as mais expressivas qualidades, “autenticidade, idealismo, coragem, 

simpatia, habilidade, sensibilidade, tenacidade, flexibilidade, otimismo, 

comunicabilidade”. 

 Diante das definições dos autores a respeito de qualidade de liderança, nota-

se um paralelo entre qualidades natas e qualidades que podem ser desenvolvidas 

através de treinamentos. 

 Júlio e Neto (2002, p. 15) definem algumas práticas do líder e as mais citadas 

são: “desenvolver pessoas, comunicar-se, orientar a visão e a direção, tomar 

decisões, criar um ambiente de alto desempenho, cooperar, participar de equipes, 

criar equipes”. 

Por isso, é necessário o conhecimento das suas vitais e essenciais 

características. Para isso, a necessidade do treinamento é fundamental. Conforme 

Berg (2011, p.116), “a melhor maneira de exercer a liderança é fazer regularmente 

cursos de boa qualidade nas áreas de liderança, desenvolvimento de equipe e 

motivação. A qualidade de liderança é um processo. 

Os principais defeitos de um uma liderança, para Penteado (1986, p. 38) são 

“rigidez, mau humor, tendência autocrática, inveja dos subordinados, relutância em 

delegar atribuições, falta de estímulo ao esforço dos subordinados, falta de 

compreensão, receio de ser ofuscado pelos subordinados”. Tais características 

descritas mostram o lado negativo de uma liderança, que podem interferir no 

processo de desenvolvimento de um líder. 

 

5. FUNÇÕES DA LIDERANÇA 

A motivação segundo Berg (2011, p.134) é definida como “motivo que leve o 

indivíduo à ação, algo que o faça agir. O motivo deve ser forte, para levar a pessoa 

agir de forma persistente em busca de um determinado resultado”.  

É notado que a melhoria da relação e convivência entre os funcionários, em 

consequência, traz uma melhoria da qualidade dos serviços prestados à clientela 

interna e externa. O que faz uma pessoa passar pelos mais adversos obstáculos, e 

não desistir é o fator motivação. Para Berg (2011, p.134), “a motivação está sempre 



  
 
 

associada à expectativa de um resultado a ser atingido, que tenha grande 

significado e valor para o indivíduo que o procura, a ponto de fazê-lo agir.”  

Adair (1989, p. 138) resume motivação em “como líder você deve ser capaz 

de fazer com que o grupo e seus membros progridam, ou mantê-los em progresso, 

na direção desejada”. 

Dentro da equipe de trabalho quanto mais os colaboradores são motivados, 

nota-se mais busca e entrega para conquista dos resultados. É o envolvimento da 

equipe funcionando como um verdadeiro time, em busca de superar os obstáculos 

do dia-a-dia e conquistar os seus objetivos.  

Se por um lado a motivação faz parte de uma equipe, os conflitos também 

são normalmente encontrados em uma equipe de trabalho. Segundo Berg (2011, 

p.100) “choques de interesses individuais, grupais, e organizacionais, 

extravasamentos de medo, ansiedades e frustações, luta pelo poder e status, 

neuroses, são as principais causas de conflito entre funcionários.” Por isso, a 

necessidade de uma boa comunicação do líder para com os seus liderados se faz 

necessário, assim o convívio e a busca pelos mesmos objetivos se tornam mais 

evidentes, e cria-se um grupo forte, unido, motivado.  

Berg (2011, p. 86) sintetiza muito bem a importância da comunicação dentro 

de uma equipe afirmando que, “o chefe eficaz sabe como se comunicar 

adequadamente e atingir resultados por meio de pessoas”. Ainda para Berg (2010, 

p. 90) “a capacidade de comunicar-se eficazmente na gerência de conflitos, como 

em qualquer outra área da vida, é essencial para a resolução de divergências”.  

 

6. REALIDADE DA EMPRESA 

Este artigo apresentou como objetivo analisar a qualidade de liderança dos 

gestores através da identificação do perfil de liderança adotado pelos pesquisados.  

Os gestores da empresa possuem cargo de confiança junto à cúpula da 

instituição. Entre as inúmeras atribuições, as que mais se fazem presente são: 

gerenciar e supervisionar os processos, trabalhar e gerenciar as pessoas, elaborar e 

monitorar as programações e serviços para os clientes. A maior dificuldade hoje 

encontrada em alguns casos é a burocracia, a empresa possui cinco auditorias, e 



  
 
 

assim, muitos processos são interrompidos e não concluídos pela intensa 

burocracia. O grande desafio dos gestores á, a cada ano, superar as metas 

estabelecidas. Todos os gestores trabalham com o objetivo único de realizar suas 

ações com padrão de qualidade e excelência a fim de oferecer um atendimento 

eficaz aos clientes preferenciais. 

A presente pesquisa foi realizada junto a empresa Sesc Paraná – 

Administração Regional do Paraná, em Curitiba- PR. A coleta de dados fez uso de 

questionário padronizado com os 27 diretores e gerentes da empresa, sendo da 

área meio e área fim. Destes, 20 pessoas responderam ao questionário, 

representando 74% do publico alvo selecionado.  

Após o tratamento dos dados da pesquisa, feito por meio de técnica 

matemática simples, as questões dos questionários foram agrupadas em três 

grandes grupos, sendo: comunicação, gestão de equipes e de conflitos, estilo de 

liderança. Os resultados obtidos estão descritos no capitulo a seguir: 

 

7. RESULTADOS OBTIDOS 

 A fim de identificar a qualidade da liderança exercida pelos diretores e 

gerentes do Sesc Paraná – Administração Regional do Paraná, em Curitiba- PR, 

aplicou-se uma pesquisa através de questionário estruturado visando identificar o 

estilos de atuação de cada pesquisado. Os resultados apresentam-se a seguir: 

7.1 Comunicação 
 
a) Você dá liberdade aos seus subalternos quanto a eles lhe comunicarem ou não 
os problemas diários de pequena importância?  

 
FIGURA 1: LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO 

 

Fonte: Elaborado pela autora 



  
 
 

b) Caso seja possível, você gosta de poder chefiar o seu pessoal com um mínimo de 
contatos e comunicações pessoais?  

 
FIGURA 2: CONTATO  E COMUNICAÇÃO PESSOAL 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

c) Você habitualmente, mantém o seu pessoal a par das informações que dizem 
respeito a eles?  
 

FIGURA 3: REPASSE DE INFORMAÇÕES 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
d) De modo geral, você acredita que vale a pena despender algum tempo e esforço 
tentando explicar à sua equipe o motivo que o levou a tomar determinada decisão, 
antes de colocá-la em prática?  

 
FIGURA 4: TEMPO DEDICADO A EQUIPE 

 
Fonte: Elaborado pela autora 



  
 
 

e) Você gosta muito de dialogar e trocar ideias com seus subordinados sobre o 
trabalho?  
 

FIGURA 5: DIÁLOGO COM A EQUIPE 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
f) Você gosta que suas instruções sejam seguidas à risca, sem muitos 
questionamentos?  
 

FIGURA 6: FORMA DE CUMPRIMENTO DE INSTRUÇÕES 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
7.1.1 Análise dos dados: Comunicação 

 
Conforme dados apresentados referentes ao fator comunicação identificou-se 

que as informações pertinentes a área de atuação e aos trabalhos da equipe são 
divididos e repassadas à todos. Percebeu-se ainda que o líder é uma figura que 
permite troca de informações, ideias, e existe bastante comunicação entre todos os 
colaboradores. Os assuntos são divididos, o líder não toma decisões sozinho.  

Portanto, em relação ao aspecto comunicação, a liderança pesquisada apresenta 
características positivas o que contribui para a execução do trabalho e o 
relacionamento entre superior e subordinados. 

 
7.2 Gestão de equipes e de conflitos 
a) Você prefere formar equipes para resolver problemas de trabalho (em vez de 
tomar as decisões sozinho)?     

 



  
 
 

FIGURA 7: ATUAÇÃO EM EQUIPE OU INDIVIDUAL 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
b) Para algumas pessoas, diferenças de opinião no grupo são úteis, pois trazem 
soluções proveitosas. Outros mostram que tais diferenças indicam falta de liderança. 
Você concorda com o primeiro ponto de vista?  

 
FIGURA 8: DIFERENÇAS DE OPINIÃO 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
c) Caso estivesse sendo criticado quanto à forma de conduzir uma determinada 
situação, você se preocuparia em tentar convencer o seu pessoal de que a maneira 
como está agindo é a melhor para o caso?  
 

FIGURA 9: POSTURA FRENTE A CRITICAS 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
d) Qual seria sua atitude se um novo subordinado-contratado enquanto você estava 
de férias-entrasse em sua sala? Perguntaria o nome dele em primeiro lugar (em vez 
de dizer o seu primeiro)? 
 



  
 
 

FIGURA 10: ATITUDE FRENTE A ADVERSIDADE 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
e) Você acha que todos os subalternos devem ter lealdade e ser fiéis a você?  

 
FIGURA 11: LEALDADE DOS SUBORDINADOS 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
f) Ao delegar tarefas e serviços, você preocupa-se em determinar apenas os 
objetivos, deixando para o seu subordinado a liberdade sobre os processos e 
métodos a utilizar?  

 
FIGURA 12: LIBERDADE DE ATUAÇÃO 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
g) Caso fosse necessário decidir sobre qual seria o melhor dia para uma festa de 
confraternização em seu departamento, como você agiria? Por diversas razões você 
está convencido de que o melhor dia é 11, mas muitos preferem o dia 14. Você 
colocaria a questão em votação?  
 



  
 
 

FIGURA 13: DECISÕES 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
h) No seu modo de entender, seus liderados produzem mais e melhor quando estão 
sujeitos a pouca pressão e têm autonomia para decidir sobre o seu trabalho, 
podendo até modificar algo sem lhe avisar?  

 
FIGURA 14: AUTONOMIA NO TRABALHO 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
7.2.1 Análise: Gestão de equipes e de conflitos 

 
No quesito equipes e conflitos percebe-se que a maioria dos líderes 

pesquisados formam equipe para resolver problemas, não tendo só o líder que 
decidir as demandas sozinho. As diferenças de ideias dentro do grupo são vistas 
como proveitosas, existe sempre o lado positivo e construtivo das argumentações.  

Para maioria dos líderes, deve existir entre o colaborador e o gestor lealdade 
e fidelidade, assim cria-se mais confiança e cada vez mais o colaborador tem 
autonomia nos processos. Para a maioria, sempre vale a opinião do grupo e não 
somente a opinião do líder.  

Nota-se que os colaboradores tem uma relação harmoniosa com os seus 
subordinados, além da confiança existe o estilo do gestor comandar a equipe, com 
evidências de delegar e supervisionar tarefas, ou seja, a confiança que o gestor tem 
com os seus colaboradores, gera mais liberdade e autonomia nos processos. 

 
7.3 Estilo de liderança 



  
 
 

a) Você acredita que uma das melhores maneiras de impor disciplina é aplicar a 
devida punição quando houver infração ao regulamento?  

 
FIGURA 15: DISCIPLINA ATRAVÉS DO MEDO 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
b) Você gosta de comandar pessoas?  

 
FIGURA 16: GOSTAR DE COMANDAR PESSOAS 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
c) Você acha que um chefe deve manter certa distância dos subordinados, pois a 
familiaridade pode provocar falta de respeito?  

 
FIGURA 17: DISTANCIAMENTO DOS LIDERADOS 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 



  
 
 

d) Se tivesse que demitir alguém você o faria com a maior facilidade?  
 

FIGURA 18: POSTURA EM DEMISSÕES 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

e) Você evita demonstrar seu aborrecimento caso um liderado seu não consiga 
realizar satisfatoriamente uma tarefa que você lhe delegou e cuja solução exigiu 
muito trabalho de sua parte?  

 
FIGURA 19: INSATISFAÇÃO COM TRABALHO 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
f) Você acredita que quanto maior aproximação e amizade com seu pessoal mais 
fácil será dirigi-lo?  

 
FIGURA 20: PROXIMIDADE COM LIDERADOS 

 
Fonte: Elaborado pela autora 



  
 
 

g) Como chefe você sente-se melhor planejando, administrando e executando 
serviços de escritório em geral (em vez de fazer supervisão e ter contato direto com 
os liderados)?  

 
FIGURA 21: FUNÇÕES DE LIDERANÇA 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
7.3.1 Análise: Estilo de liderança 

 
Em relação ao estilo de liderança adotado, nota-se que os líderes gostam de 

dirigir equipes, supervisionar as tarefas, se aproximar de sua equipe, se fazer 
presente, tornando mais fácil o relacionamento e a comunicação entre os 
colaboradores. 

Assim, portanto, percebe-se que o perfil dos lideres pesquisados não está 
focado somente na realização de tarefas e cumprimento de metas, mas também 
voltado para o gerenciamento de pessoas propriamente dito, o que fortalece os 
laços de comprometimento e lealdade do funcionário com a empresa e 
consequentemente com a qualidade do trabalho realizado. 
 
8 Conclusões 

A presente pesquisa teve como objetivo demonstrar o estilo de atuação 

adotado pelos líderes, a nível de direção e gerência, da empresa Sesc Paraná – 

Administração Regional do Paraná, em Curitiba- PR, a fim de verificar o nível de 

qualidade da liderança exercida por este grupo. 

Através do resultado obtido, identifica-se um estilo de liderança democrático 

onde o líder oferece abertura ao grupo, há comunicação entre todos os 

colaboradores e interação de todos para com os assuntos pertinentes a área de 

atuação.  

A maioria dos gestores gosta de trocar ideias com os seus colaboradores 

para tomada de decisão. De acordo com a literatura apresentada no início do 

referido trabalho, quanto mais a equipe se envolver em conjunto com o líder nas 



  
 
 

demandas de trabalho, maior é a dedicação, o empenho, pois todos se sentem 

envolvidos e motivados com o processo. O líder que delega, confia e escuta 

constantemente as opiniões da sua equipe de trabalho, fortalece a cooperação no 

grupo de trabalho. Todos são valorizados e motivados a cumprir suas obrigações 

com excelência. As dificuldades encontradas nesse estilo de liderança são o 

aborrecimento ou decepção que o líder pode encontrar em um colaborador que ele 

confie bastante, quando ele não executa as tarefas que foram delegadas.  

No contexto geral, os líderes da empresa pesquisada utilizam a autoridade de 

forma correta e tudo contribui para o alcance dos objetivos e sucesso da empresa. 

Equipe motivada, sendo valorizada e com um chefe que confia, delega, e 

supervisiona o trabalho só agrega e aproxima as pessoas a batalharem por um 

objetivo único.  O trabalho é fortalecido com o estilo de gestão o qual todos 

participam dos processos para tomada de decisão. A equipe de trabalho é encarada 

como um verdadeiro time, todos tem importância e responsabilidade nas demandas.  

Assim sendo, conclui-se que a empresa Sesc PR é um ambiente corporativo, 

onde os gestores possuem um estilo bastante comunicativo e participativo com a 

sua equipe de trabalho, e os resultados e reconhecimento do trabalho pelo público 

em geral e comunidade são conquistados através do empenho, dedicação, 

comprometimento de todos os colaboradores de uma equipe. E o grande 

responsável por esta engrenagem, é o líder e seus subalternos. 

Diante disso, a presente pesquisa atingiu o objetivo a que se propôs 

investigando e analisando o estilo de liderança adotado nesta empresa e 

caracterizando o nível de qualidade desta liderança fornecendo desta maneira, 

informação relevante para a empresa pesquisada e agregando conhecimento e 

experiência ao pesquisador. 
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