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RESUMO 

 

O trabalho em questão trás como tema o papel do líder na busca pela excelência do 

atendimento ao público. A liderança é um tema bastante discutido ao longo dos tempos e, 

atualmente, um dos campos mais estudos no âmbito da administração. O papel do líder 

constitui-se de ações para conduzir sua equipe em busca de benefícios para si e para o grupo 

na qual está inserido. As empresas atuais necessitam de líderes capazes de trabalhar e facilitar 

a resolução de problemas em equipe, motivando os colaboradores e contribuindo para uma 

melhor produtividade. O trabalho teve como objetivo analisar como uma boa liderança 

impacta, principalmente, na satisfação dos clientes que necessitam de seus serviços. Assim, 

esse estudo justifica-se pelo interesse em discorrer sobre o tema por ter sido aprovado em um 

concurso público, no qual terei que lhe dar diretamente com o público e considerar que é 

essencial conhecer mais sobre liderança e atendimento e sua íntima relação com a 

produtividade da empresa e com a satisfação e realização profissional do liderados. O trabalho 

enfoca que toda organização é formada por diferentes tipos de pessoas que em sua interação 

desenvolverão ações que possam possibilitar o alcance das metas nas empresas. Por mais 

recursos materiais que se tenha em uma empresa, esta jamais poderá funcionar sem seus 

colaboradores ou recursos humanos. Em contrapartida, a maioria das pessoas depende das 

empresas para atingir seus objetivos pessoais e profissionais. Conclui-se que o papel do líder 

é fundamental para o gerenciamento do capital humano nas organizações e, é por esse motivo, 

que existe uma expectativa muito grande quanto ao desempenho do profissional responsável 

por lideres os demais. Torna-se importante investir no aperfeiçoamento das competências de 

liderança institucional para que essas possam contribuir para oferecer um atendimento de 

qualidade. 

 

Palavras-chave: Líder. Liderados. Atendimento. Pessoas.  Liderança. 
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ABSTRACT 

The work in question as the theme behind the leader's role in the search for excellence in 

customer service. Leadership is a topic much discussed over the years, and currently one of 

the fields most studies within the administration. The leader's role consists of actions to lead 

his team in pursuit of benefits for you and the group in which it is inserted. Businesses today 

need leaders capable of working and facilitate problem solving in teams, motivating 

employees and helping to improve productivity. The research aimed to analyze how good 

leadership impacts mainly on the satisfaction of customers who need your services. Thus, this 

study is justified by the interest in discourse on the subject having been approved in a public 

contest , in which I'll have to give it directly to the audience and consider that it is essential to 

know more about leadership and service and its intimate relationship with the business 

productivity and satisfaction and professional fulfillment of the led . The research focuses on 

the entire organization is composed of different types of people in their interaction develop 

actions that may enable the achievement of goals in business. For more material resources to 

bear in a company, this can never function without its employees or human resources. 

However, most people depend on the companies to achieve their personal and professional 

goals. We conclude that the role of the leader is critical to the management of human capital 

in organizations, and it is for this reason that there is a great expectation for the performance 

of the professional responsible for leading others. It is important to invest in the upgrading of 

skills of institutional leadership so that these can contribute to providing a quality service. 

 

Key-words: Leader. Led. Care. People. lead 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Monografia é proposto como pré-requisito para conclusão do curso 

de Bacharelado em Administração de Empresas da Universidade Federal do Ceará. 

A temática, o papel do líder na busca pela excelência do atendimento ao público 

exige do discente uma profunda base teórica das teorias e paradigmas que compõem assuntos 

tais como liderança, estratégias de atendimento e conceitos de líder, assim como a capacidade 

de analisar os aspectos teóricos presentes na prática no contexto de alguns exemplos citados 

ao longo do projeto.  

Este projeto teve como objetivo principal analisar a participação de um líder na 

busca pela excelência do atendimento ao público. O objetivo secundário desse trabalho é a 

conclusão do curso de Administração de Empresas da Faculdade Federal do Ceará (UFC) 

demonstrando que o discente possui capacidade teórica e analítica para exercer a profissão de 

administrador. 
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2 PAPEL DAS PESSOAS E DOS LÍDERES NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Para que as organizações sobrevivam diante de um ambiente cada vez mais 

competitivo e sobressaiam-se diante de seus concorrentes, sejam eles diretos ou indiretos, não 

basta que se preocupem apenas com os recursos patrimoniais e materiais para a realização das 

atividades, é preciso que além destes haja uma preocupação em atender da melhor forma 

possível o seu capital intelectual, pois este é quem irá operacionalizar todas as ações que serão 

desenvolvidas no ambiente de trabalho. 

Baseado nisso, percebe-se que as pessoas são o princípio fundamental da 

dinâmica organizacional, pois delas resultam a verdadeira vantagem competitiva e o 

diferencial das empresas. Nenhuma tecnologia substitui as pessoas e a importância que cada 

um tem no desenvolvimento de um bom trabalho. Diante disso, gerenciar pessoas é 

fundamental para a sobrevivência e o sucesso de uma organização. 

A gestão de pessoas atrelada ao papel do líder tem como finalidade precípua 

manter uma relação estrita com seus colaboradores para melhor identificar suas percepções a 

respeito do ambiente e suas expectativas com relação ao trabalho. 

Segundo Maximiano (2007) as instituições, atualmente, precisam visualizar as 

pessoas dentro do ambiente de trabalho, não com recursos, mas como parceiros capazes de se 

adaptar e acrescentar valor à organização. Um líder eficaz sabe trabalhar cada individuo com 

suas peculiaridades e fazer com que cada um possa fazer diferença em prol da coletividade, 

alavancando a margem de lucro e as metas da empresa. 

As empresas atualmente têm buscado pessoas que sabem gerir pessoas. Mas, gerir 

pessoas não é apenas conhecê-las, incentivá-las e capacitá-las para uma boa execução de seus 

trabalhos, mas também dar o apoio necessário para que elas possam gerir bem o seu público 

externo, ou seja, atender bem e de forma precisa, satisfazendo ou superando as expectativas 

de seus clientes.  

Um bom trabalho deve ser começado pelo atendimento inicial ou pré-

atendimento. É o atendimento que determina a fidelização ou não do cliente a determinada 

empresa ou serviço. E é aí que pode ser percebida se uma gestão eficaz e uma correta 

liderança estão apresentando resultados bons ou ruins. 

A partir desses resultados pode ser avaliado se a atuação do líder está sendo eficaz 

ou não, o que precisa ser modificado para tornar o atendimento ao público o mais eficiente 

possível. 
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3 CONCEITOS DE LÍDER 

O conceito de líder é de fundamental importância para as organizações. Saber 

quais suas habilidades, seus diferenciais e suas capacidades são aspectos muito relevantes 

para a escolha de um líder nas empresas. Baseados nisso diversos conceitos a respeito do tema 

surgiram. Em vista disso, é preciso distinguir liderança de líder, muito embora esses dois 

conceitos geralmente sejam confundidos. O líder é aquele que está no comando, mas que não 

necessariamente possuirá liderança. 

Faz-se necessário apresentar alguns conceitos presentes na literatura específica 

sobre o tema: 

 “O verdadeiro líder é coerente em suas palavras e atitudes, portanto, quando ele 

elogia um funcionário por um serviço bem feito, o elogio é sincero e o líder enxerga neste 

funcionário suas reais capacidades” (NIEVOLA, 2010).  

 “Líderes são capazes de mobilizar pessoas em direção a um objetivo, através de 

seu poder de inspirar corações, influenciar mentes e obter atitudes” (MUSSAK, 2008, p. 122). 

Estes conceitos de líder abordam características que o líder atual deve ter, tais 

como o poder de influenciar pessoas, ser ético e capaz de se colocar no lugar de seus 

subordinados. 

Segundo Nievola (2010) “A maior habilidade de qualquer grande líder é saber 

despertar a motivação que existe dentro das pessoas [...] e buscar no íntimo de seus 

subordinados a motivação”.  

“As pessoas possuem o desejo de serem reconhecidas e agradadas e o líder usa 

esse desejo para o bem do próprio indivíduo, buscando no íntimo dos seus subordinados a 

motivação necessária à realização eficaz e eficiente dos trabalhos necessários” (NIEVOLA, 

2010).  

Para Mussak (2008, p. 106) “Líderes existem porque há problemas a serem 

resolvidos em equipe. No momento da dificuldade é que todos se voltam para o líder à espera 

de uma orientação e, por que não, de motivação. Assim ele inspira os outros buscar sua 

realização [...]”. 

Para Tanure e Duarte (2010), “o líder seria então o indivíduo capaz de aprender 

com as circunstâncias mais desafiadoras desenvolvendo a habilidade de agir corretamente em 
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momento de medo e também sob efeito dele. A crise tira as pessoas da zona de conforto, 

estimula a criatividade e a inovação.” (MUSSAK, 2008). 

De maneira geral, percebe-se que nos conceitos apresentados existem 

características em comum, onde o líder deve ser um influenciador de pessoas, capaz de se 

colocar no lugar de seus subordinados, apresentando soluções coerentes e acima de tudo 

capaz de desenvolver o potencial dos indivíduos. 

Observa-se, ainda, nesses inúmeros conceitos de líder que mais algumas 

características e habilidades se destacam, e abaixo serão citadas algumas. 

 

3.1 HABILIDADES DE UM LÍDER 

 

A liderança não se desenvolve de uma hora para outra, exige-se perseverança e 

um pequeno progresso a cada dia. De acordo com Chiavenato (2004) um líder apresenta 

características, dentre elas: 

 

3.1.1 Relacionamento  

 

Para ter um bom relacionamento com os membros da sua equipe, é fundamental 

que tenha conhecimento das competências de cada um, os limites, seus pontos fortes e fracos, 

seus motivos e necessidades. Assim, o gestor vai saber o que se passa no coração dos 

liderados e conhecer as condições pelas quais pode motivar e alocar cada um dentro dos 

processos, ajudando-os a alcançar o melhor de seu potencial.  

Gaudêncio (2009, p.45) argumenta: “Estou convencido de que a afetividade é o 

verdadeiro cimento das nossas instituições e se manifesta na forma de companheirismo e 

amizade”.  

Passa-se a maior parte do tempo na empresa e o líder é responsável pelo 

entrosamento dos membros da equipe. Os integrantes precisam trabalhar para o bem do grupo, 

contribuindo e complementando as atividades, valorizando e respeitando um ao outro.  
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3.1.2 Saber ouvir 

 

Maxwell (2008, p.68) explica que “saber ouvir sempre gera bons resultados. 

Quanto mais você sabe, melhor você se torna (...). Quando os líderes ouvem, eles têm acesso 

ao conhecimento, às percepções, à sabedoria e ao respeito dos outros”.  

O líder precisa ter uma grande capacidade para entender e conhecer seus 

liderados, suas opiniões e ideias, para isso é preciso ser paciente para ouvir primeiro e falar 

depois. Concentrar-se em quem está falando e evitar distrações, por exemplo, ouvir alguém e 

ler e-mail ao mesmo tempo são coisas que não funcionam. 

 

3.1.3 Humildade  

 

No site portal-gestão.com o autor Nogueira (2010) sugere algumas dicas para 

desenvolver a humildade:  

 

1. Pensar nos membros da equipe como mais conhecedores das suas tarefas do que 

nós próprios. Nem sempre o que nós pensamos e fazemos é melhor do que o que os 

outros pensam ou fazem;  

2. Engolir o orgulho, não entrar num concurso de perfeição. Por vezes, devemos 

parar de falar e deixar que a outra pessoa fique com a atenção toda. Esta estratégia 

tem o poder de “abrir” as pessoas;  

3. Dizer: “Tens toda a razão”;  

4. Procurar a opinião dos outros (colegas e subordinados) em relação ao seu estilo de 

liderança. É preciso humildade para colocar esta pergunta. E ainda mais humildade 

para ouvir a resposta;  

5. Dar o exemplo. Encorajar a prática da humildade na empresa: de cada vez que 

partilha o crédito do sucesso com outros, está a reforçar esta qualidade junto dos 

seus colaboradores. Pense em aconselhar ou formar potenciais líderes em relação a 

esta característica essencial para a liderança. (NOGUEIRA, 2010)  

 

O líder demonstra humildade quando assume que não é dono da razão e admite 

que pode aprender com as opiniões alheias.  

 

3.1.4 Autoconhecimento  

 

Para Gaudêncio (2009, p.50), “Só é possível aceitar o outro se eu me aceitar, e só 

posso me aceitar se me conhecer. Daí a atualidade do preceito socrático: conhece-te a ti 

mesmo”.  
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É o conhecimento que o líder tem de si mesmo para administrar as dificuldades e 

usar os pontos fortes a seu favor. Está atrelado à autoconfiança que torna possível o 

desenvolvimento humano, agir, mudar, transformar e conquistar aquilo que deseja. O 

autocontrole também segue a mesma linha de raciocínio, pois permite superar mais facilmente 

alguns obstáculos e melhorar o relacionamento.  

 

3.1.5 Confiança  

 

Ingrediente importante em qualquer relacionamento, o líder busca confiança na 

sua equipe, mas antes de qualquer coisa, precisa ser confiável, digno de crédito e sincero. 

Segundo Maxwell (2008, p.94) “na condição de líder, você nunca deve esperar a lealdade dos 

outros antes de construir um relacionamento e conquistar a confiança”.  

Essa confiança se estabelece principalmente quando o líder cumpre com suas 

promessas e age com integridade, que é sentir, pensar, agir e falar da mesma forma. Uma dica 

importante é prometer somente o que se pode cumprir. 

 

3.1.6 Coragem  

 

“A primeira característica emocional do líder é a coragem, necessária, sobretudo, 

no processo decisório.” (GAUDÊNCIO, 2009, p.23).  

Ter coragem é arriscar, mudar, fazer algo diferente. Liderar é um ato de coragem 

porque envolve a tomada de decisões para a resolução dos mais diversos problemas. 

Administrar e lidar com pessoas também não é uma das tarefas mais fáceis e constantemente 

o líder deverá ceder e negociar para manter um ambiente saudável.  

 

3.1.7 Saber Delegar 

  

(...) a delegação é fundamental para o bom funcionamento de uma equipe. 

(GAUDÊNCIO, 2009, p.36).  
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O líder precisa confiar nos funcionários para que as tarefas e responsabilidades 

sejam delegadas, observando o que é adequado para cada um. O treinamento e 

acompanhamento é o próximo passo, muito importante para o sucesso na execução das 

atividades e para futuramente delegar maior responsabilidade.  

 

3.1.8 Comunicação  

 

Para Chandler e Richardson (2008, p.74), “Agora, mais do que nunca, a 

comunicação está no nosso sangue. É o componente vital de toda empresa. (...) Uma boa 

comunicação origina confiança e respeito”.  

Passar e receber informações, para líder e liderados estarem “por dentro de tudo” 

e saber o que está acontecendo. Uma boa comunicação estabelece confiança e respeito para 

ambas as partes. Quando houver alguma mudança, o líder deve passar as informações 

pessoalmente, não deixar que as novidades sejam transmitidas por terceiros.  

 

3.1.9 Dar Feedback  

 

Gaudêncio (2009, p.41) considera o feedback “imprescindível no 

desenvolvimento do papel profissional.”  

Todos precisamos de feedback. Assim como um cozinheiro sempre quer saber se 

a comida está gostosa, em todas as áreas existe a necessidade de obter um retorno relatando se 

o trabalho está de acordo com o desejado e opiniões em como pode ser melhorado. É um bom 

momento para o líder conhecer melhor os pontos fortes e fracos da sua equipe e ouvir 

opiniões sobre o próprio desempenho.  

 

3.1.10 Estudar 

  

“A partir do momento em que você para de aprender, também para de liderar. Se 

quer liderar, precisa aprender. Se pretende continuar liderando, não pode parar de aprender.” 

(MAXWELL, 2008, p.142).  
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Estar em contínuo aprendizado significa que está trabalhando para se tornar 

melhor do que pode ser. Além de buscar sabedoria e autodesenvolvimento, o líder deve 

compartilhar o seu conhecimento e ser treinador, facilitador, professor e aprender junto com 

os subordinados. Se o líder cresce, os liderados também se desenvolverão. 
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4 CONCEITOS E ABORDAGENS SOBRE LIDERANÇA 

 

Liderança é essencial em todos os tipos de organizações e deve está presente em 

todas as funções da administração, mesmo nas situações mais simples, como aquelas em que 

um grupo se encontra em discussão da qual deverá ser tomada uma decisão qualquer. 

O líder surge como um meio para o alcance dos objetivos desejados pelo grupo. O 

comportamento de liderança deve ajudar o grupo a atingir seus objetivos ou a 

satisfazer suas necessidades. Nesse sentido, a liderança é uma questão de redução de 

incerteza do grupo. No fundo a liderança é um processo contínuo de escolha que 

permite ao grupo caminhar em direção à sua meta (CHIAVENATO, 1994, P. 139). 

 

O papel do líder nas organizações é fundamental para a postura e o papel de cada 

indivíduo dentro da organização, ou seja, um líder pode incentivar ou desmotivar seus 

liderados. Diante de tal fato, é necessário que o líder reflita sobre suas atitudes e suas ações, 

percebendo a importância e o significado que sua figura tem para o grupo, bem como 

visualizar como estas ações podem repercutir de maneira positiva ou negativa no seu espaço 

de trabalho. 

Apesar de Sócrates, há 250 anos antes de Cristo, no livro “A República”, defender 

ideias revolucionárias de liderança, ainda convive-se, em alguns espaços da sociedade, com a 

visão do chefe autoritário, que manda, exige e pune seus subordinados pelo não cumprimento 

das tarefas exigidas por ele. 

Segundo, Lacombe (1999) a liderança é um tema importante para os gestores, 

devido ao papel fundamental que os líderes representam na eficácia do grupo e da 

organização. 

Acredita-se que líderes podem ser os grandes responsáveis pelo sucesso ou 

fracasso de uma organização. Eles podem ser decisivos ou ser desastrosos ao fechar um 

negócio, por exemplo. A liderança exige paciência, disciplina, humildade e compromisso, 

pois a organização é um “ser vivo” dotado de colaboradores que precisam ser orientados 

sobre seus objetivos e metas. 

A liderança pode ser considerada com um processo de influência, geralmente uma 

pessoa, através do qual uma pessoa ou um grupo é orientado para o estabelecimento e 

atingimento de metas. Portanto, a liderança é uma relação entre pessoas através da influência 

e do poder e são distribuídos de maneira desigual numa base legítima (contratual ou 

consensual). A liderança não ocorre no isolamento, ou seja, não há lideres sem seguidores. 

(BOWDITCH, BUONO, 1992, p. 118) 
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Levando-se em conta que o termo liderança é usado livremente na literatura, faz-

se necessário apresentar algumas definições básicas sobre o assunto. 

Para Bowdich e Buono (1992) liderança é definida como “um processo de 

influenciar pessoas, por meio do qual o indivíduo é orientado para o estabelecimento de 

metas. Consiste, portanto, em uma relação entre pessoas em meio às quais a influência e o 

poder foram distribuídos de maneira desigual numa base legítima de modo contratual e 

consensual. A liderança é um processo de influência e de poder entre as pessoas, onde não há 

líder sem seguidor”. 

Já Hunter (2004, p. 25) define liderança como “um processo de influenciar 

pessoas, para que elas trabalhem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados 

com sendo de bem comum”. 

Hersey e Blanchard (1972) definem a liderança como: “um processo de influência 

nas atividades de um indivíduo ou de um grupo, nos esforços para a realização de um objetivo 

em determinada situação”. 

Robbins (2005, p. 258) entende liderança como “a capacidade de influenciar um 

grupo para alcançar suas metas”. 

De acordo com Chiavenato (2004, p. 183), liderança é um fenômeno social que 

ocorre exclusivamente em grupos sociais. Ela é definida como uma influência interpessoal 

exercida em uma dada situação e dirigida pelo processo de comunicação humana para a 

consecução de um ou mais objetivos específicos.  

Ainda segundo Chiavenato (2004), a liderança pode ser dividida em três grupos: 

Teoria dos traços de personalidade, Teoria dos estilos de liderança e Teoria situacionais de 

liderança, onde estas apresentam peculiaridades que necessitam de um entendimento mais 

detalhado nos tópicos seguintes. 

 

4.1 TEORIA DE TRAÇOS DE PERSONALIDADE 

 

Essa teoria é a mais antiga e foi dominante por várias décadas. Ela focaliza os 

líderes individualmente e tenta determinar as características pessoais partilhadas pelos 

grandes líderes. A abordagem de traços pressupõe a existência de características de 

personalidade que determinam se uma pessoa será ou não líder. 

Dentro dessa perspectiva, se considera que as pessoas já nascem com traços de 

personalidade que as tornam capazes de exercer a liderança e que não há a possibilidade de se 
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formar um líder pelo processo de crescimento e aprendizagem se a pessoa já não tiver nascido 

com os traços e características da personalidade de um líder. 

Conforme Chiavenato (2004) foi feito uma checagem entre os maiores líderes que 

já existiram e verificaram quais os traços de personalidade eram mais semelhantes entre eles, 

onde tinham como fundamento que os líderes já tinham esse dom e não que obtivessem com 

algum tipo de desenvolvimento ou treinamento para tal formação de líder. 

Sobre essa teoria, Cecília Bergamini (1994, p. 28) ensina que: “A primeira 

sistematização dos estudos sobre liderança, hoje conhecida como teoria dos traços, enfatiza 

especialmente as qualidades pessoais do líder”. 

Acrescenta a autora que as qualidades pessoais do líder estão divididas em três 

grandes grupos: no primeiro estão os fatores físicos, como altura, peso e aparência. No 

segundo grupo, estão as habilidades e as características que os diferenciam dos demais, como 

escolaridade, fluência verbal, inteligência e conhecimento. Já no terceiro grupo, encontra-se 

uma ampla gama de aspectos de personalidade, tais como introversão, extroversão, 

dominância, ajustamento pessoal, autoconfiança, sensibilidade interpessoal e controle 

emocional. 

Chiavenato (2004) elaborou um quadro onde são apresentados os fatores que 

caracterizam os inúmeros traços que definem um líder, dentre eles podem se destacar: 

Quadro 01- Traços da Personalidade 

Fatores Físicos 
Energia, porte físico, estatura, peso, tom de voz alto e imponente e idade, aparência 

pessoal. 

Habilidades Inteligência, fluência verbal, nível intelectual, conhecimento e poder de comunicação. 

Aspectos da 

Personalidade 
Autoconfiança, moderação, dominância, sensibilidade interpessoal e controle emocional. 

Traços 

relacionados com a 

tarefa 

Controle de técnicas, impulso de realização, persistência e iniciativa. 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (1999), Limongi- França; Arrelano (2002) e Chiavenato (2003).  

 

Observando os fatores apresentados, percebe-se que a teoria dos traços de 

personalidade apresentou alguns aspectos falhos que a levaram ao descrédito, tais como: a 

falta de ponderação das características em relação à importância dentro da liderança (alguns 

traços deveriam ter maior realce que outros), desconsideração que, para determinados, 

objetivos alguns traços são mais considerados que outros, a desvalorização da influência que 

os liderados exercem sobre os resultados da liderança e irrelevância das condições 

situacionais, conforme Chiavenato (2004). 
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Ou seja, essa teoria com o passar dos tempos vem se tornando cada vez menos 

aceita pelos pesquisadores e estudiosos do assunto, todavia, por parte das organizações essa 

teoria continua tendo suas implicações no cotidiano, ou seja, uma empresa que opte mais por 

seleção do que por treinamento, essa estará mais preocupada em absorver indivíduos com 

algum traço de líder. 

Com isso, nota-se que os esforços iniciais de tentar entender a liderança foram 

baseados exclusivamente nas características de cada indivíduo, sem nenhum receio de 

investigar e identificar outros fatores que levassem a um resultado mais eficaz. 

 

4.2 TEORIAS SOBRE ESTILOS DE LIDERANÇA 

 

Essas teorias estudam a liderança de acordo com os estilos de comportamento do 

líder em relação aos seus subordinados, isto é, maneira pela qual orienta sua conduta. Em 

suma: as teorias dos estilos de liderança se preocupam com o que o líder faz para liderar. 

Líderes são pessoas comuns que aprendem habilidades comuns, mas que no seu 

conjunto formam uma pessoa incomum (MOTTA, 1997). 

Enquanto a abordagem dos traços procurava identificar as características que 

diferenciassem os líderes dos não-líderes, a abordagem comportamental procurava definir 

comportamentos que distinguissem líderes eficazes de líderes ineficazes. 

Robbins (2005, p. 260) diz que: 

A diferença entre as abordagens de traços e a comportamental, em termos de 

aplicabilidade, está em suas premissas básicas. As teorias dos traços pressupõe que 

os líderes nascem com as suas características de liderança, e não que eles se 

transformem em líderes. Por outro lado, se existissem comportamentos específicos 

que identificassem os líderes, a liderança poderia ser ensinada – poderíamos elaborar 

programas para implementar esses padrões comportamentais nos indivíduos que 

desejassem se tornar líderes eficazes. Este seria um caminho muito mais 

estimulante, já que se presume que o grupo de líderes poderia estar sempre em 

expansão. Se o treinamento funcionasse, teríamos um celeiro inesgotável de líderes 

eficazes. 

 

Conforme Chiavenato (2004), os estilos de liderança mais conhecidos são: 

autocrático, liberal e democrático. Percebeu-se que o líder influencia os indivíduos de acordo 

com seu poder de convencimento, onde este é obtido por meio do cargo que ocupa em função 
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do seu carisma e conhecimento. A partir de tal percepção, foi possível elaborar o seguinte 

quadro: 

Quadro 02- Os três estilos de liderança. 
 Liderança Autocrática Liderança Liberal Liderança Democrática 

Tomada de 

decisões 

Apenas o líder decide e fixa 

as diretrizes, sem qualquer 

participação do grupo 

Total liberdade para a 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, cada uma vez, na 

medida que se tornem 

necessárias e de maneira 

imprevisível para o grupo. 

A participação do líder no 

debate é limitada, 

apresentando apenas 

alternativas variadas ao 

grupo, esclarecendo que 

poderia fornecer informações 

desde que as pedissem. 

O próprio grupo esboça 

providências e técnicas para 

atingir o alvo, com o 

aconselhamento técnico do 

líder, quando necessário. As 

tarefas ganham novas 

perspectivas com os debates. 

Divisão do 

trabalho 

O líder determina qual a 

tarefa que cada um deverá 

executar e qual seu 

companheiro de trabalho. 

Tanto a divisão das tarefas 

como a escolha dos colegas 

ficam por conta do grupo. Há 

absoluta falta de participação 

do líder. 

A divisão das tarefas fica a 

critério do grupo e cada 

membro tem liberdade de 

escolher seus colegas de 

tarefa. 

Participação 

do líder 

O líder é “pessoal” e 

dominador nos elogios e nas 

críticas ao trabalho de cada 

membro. 

O líder não faz nenhuma 

tentativa de avaliar ou regular 

o curso das coisas. Faz apenas 

comentários quando 

perguntado 

O líder procura ser um 

membro normal do grupo, um 

espírito, sem encarregar-se 

muito de tarefas. É o objetivo 

limitar-se aos fatos em seus 

elogios e críticas. 

Fonte: Chiavenato (2004, p. 150) 

 

Percebe-se, por sua vez, a liderança autocrática é totalmente autoritária, não há 

nenhum tipo de participação do grupo, nesse estilo o líder é quem dita às normas, ou seja, esse 

estilo se fundamenta muitas vezes na hipótese que o poder do líder deriva da posição em que 

ocupa no seu cargo dentro da empresa, então fica evidente que nesse modelo todos os 

programas e política são estabelecidos pelo líder. 

Na liderança democrática, há participação ativa dos membros no processo de 

decisão, onde o líder proporciona alguma estrutura, mas exerce o mínimo de autoridade 

possível, e as disposições finais são tomadas de forma grupal, de modo que as regras e normas 

podem ser discutidas em grupo e esses participam ativamente das decisões, pois nesse caso o 

gestor aceita os indivíduos como seres inteligentes, trabalhador e que se forem motivados 

podem aumentar sua produtividade.  

O estilo liberal é caracterizado por não possui nenhum tipo de supervisão os 

membros que estipulam suas próprias decisões, estilo esse que é característico de lideres que 

se ausentam muito do ambiente de trabalho, nesse contexto os membros dos grupos fazem da 



22 
 

forma que acham certo, pois não possui regras e políticas estabelecidas e ninguém influência 

nas atitudes de ninguém onde esses agem sozinhos. 

Com base nas definições das teorias dos estilos de liderança chega-se a três 

conclusões, a saber:  

a) O estilo autocrático tem ênfase no líder. Nesse estilo os grupos ficam sobre 

forte tensão, frustrados e agressivos; não há espontaneidade, iniciativa ou formação de 

amizades. Não demonstram satisfação ao desenvolver tarefas e o trabalho só é desenvolvido 

coma presença do líder.  

b) O estilo democrático dá ênfase tanto ao líder quanto aos subordinados. 

Geralmente, nesse estilo, as tarefas são desenvolvidas ao acaso, com oscilações e as pessoas 

promovem discussões voltadas para motivos pessoais. Há pouco respeito pelo líder.  

c) O estilo liberal dá prioridade aos subordinados. Nele, geralmente, há formação 

de grupos de amizade que se relaciona muito bem. Líder e subordinados comunicam-se 

espontaneamente; o trabalho flui mesmo com a ausência do líder e há um senso de 

responsabilidade e comprometimento pessoal gerando integração do grupo e um clima de 

satisfação.  

Esses são os estilos de liderança, segundo Chiavenato (2004). Porém, também é 

importante apontar os tipos dos líderes, ainda segundo o autor: 

Líder Carismático: É o que demonstra confiança e envolvimento emocional na 

causa ou objetivo que ele acredita. Seus liderados o têm como um indivíduo de habilidades 

extraordinárias.  

Líder Executivo: É aquele que usa a sua experiência ou condições técnicas para 

administrar sua equipe ao resultado esperado pela empresa. Possui aptidão para transmitir 

instruções objetivas e claras.  

Líder Diretivo: É o indivíduo que delega funções e fiscaliza, ou seja, esse 

acompanha de perto as atividades e cobra os resultados dos membros. 
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Líder Educativo: É aquele que dá exemplo, em regra é o primeiro a chegar e o 

último a sair, sempre que pode auxilia a equipe de trabalho, criando assim um ambiente apto 

para realizar as atividades.  

Líder Coercivo: Esse é mais conhecido por ter uma personalidade forte ser 

bastante rigoroso tanto quanto os processos realizados dentro da organização como no alcance 

de metas traçados pela empresa.  

 

4.3 TEORIAS SITUACIONAIS DA LIDERANÇA. 

 

De acordo com Chiavenato (2004), as teorias situacionais enquadram o líder como 

sendo aquele que é capaz de se ajustar a um grupo de pessoas sob condições variadas. A 

localização e o conhecimento de um líder dependem da posição estratégica que ele ocupa 

dentro da cadeia de comunicações e não apenas de suas características de personalidade. 

Esse modelo ressalta que o líder deve agir de acordo com as situações, e que são 

muitos aspectos a fim de ter uma liderança eficaz. Ressalta, ainda que não existe um único 

estilo ou característica de liderança válida para toda e qualquer situação. A recíproca que é 

verdadeira: cada tipo de situação requer um tipo de liderança diferente para alcançar a eficácia 

dos subordinados. 

Segundo Matthew Culligan (1988) os administradores tem que se adaptar a nova 

era da informação e dos direitos humanos. Como líder e administrador, o indivíduo precisa ser 

capaz de processar informações, delegar tarefas e, ao mesmo tempo, encorajar seus 

subordinados sem diferença de sexo, cor ou raça. Ou seja, o líder deve ser uma pessoa 

mutável capaz de se adaptar às mais diversas situações sem perder o controle da situação e 

sem desmotivar seus subordinados. 

Tannebaum e Schmidt citados por Maximiano (2002) sugeriram três critérios para 

avaliação das situações que os líderes e os subordinados poderiam se deparar no dia a dia das 

organizações. A partir disso, eles sugeriram padrões de comportamento de liderança que estão 

relacionados com o grau de autoridade do líder e o grau de liberdade disponível para os 

liderados nas tomadas de decisões: 
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Quadro 03 - Critérios de avaliação das forças situacionais. 

O próprio 

gerente(líder) 

O comportamento do líder é influenciado por sua experiência, conhecimento, valores, 

formação, sua confiança nos subordinados e suas inclinações pessoais sobre como liderar. 

Como exemplo, uma pessoas que valorize a iniciativa e a liberdade, tende a dar prioridade 

aos comportamentos democráticos. 

Os funcionários 

(subordinados) 

As características dos liderados influenciam a escolha e a eficácia do estilo de liderança, o 

gerente deverá proporcionar liberdade e poder de escolha para os liderados que puderem 

identificar os objetivos da organização, assumir responsabilidades e que possua capacidade 

de tomar decisões e resolver problemas. 

A situação ou 

organização 

Clima da organização, valores, políticas e diretrizes, grupo de trabalho, natureza e 

complexidade da tarefa, pressão do tempo, caracterizam a situação dentro da qual os estilos 

funcionam com maior ou menor eficácia. Como por exemplo, em uma organização 

hierarquizada, o líder irá preferir os estilos de liderança orientados para a tarefa. 

Fonte: Adaptado Maximiano (2002) 

 

4.4 LIDERANÇAS FORMAIS E INFORMAIS 

 

A liderança aparece de maneira formal, sendo exercida por indivíduos para deter 

autoridade formal nas organizações e, de maneira informal, que é exercida por pessoas que se 

tornam influentes por possuir habilidades especiais e diferenciadas, atendendo às necessidades 

dos liderados. 

Baseado nisso, pode-se diferenciar os gerentes e os líderes. Os gerentes são 

designados aos cargos com poderes definidos, baseados na autoridade formal. Já os lideres 

podem ser designados ou podem emergir dos grupos sociais, influenciando pessoas, sem 

necessariamente depender do poder formal. 

Bergamini (1994) afirma que: 

Os gerentes e administradores, de uma forma geral, nem sempre apresentarão 

atributos comportamentais que os caracterizem como líderes eficazes. Isso também 

equivale a dizer que verdadeiros líderes, na maioria das vezes, podem não possuir 

características gerenciais ou de administradores. Portanto trata-se de uma espécie de 

erro grosseiro confundir ou pressupor que toda pessoa em posição de direção seja 

necessariamente um líder. 

 

Nem toda liderança é autoridade formal, mas a autoridade formal é um tipo de 

liderança. Cada indivíduo que ocupa um papel gerencial está inserido em uma hierarquia 

regida por normas impessoais, que definem o cargo. O ocupante deste cargo recebe poderes 

de tomada de decisões, poder de influência, e também de ser obedecido pelos demais 

subordinados. O funcionário obedece ao superior por que tem obrigação de fazê-lo. A 

influência que o líder exerce sobre os liderados é diferente da que o superior possui baseada 
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apenas na autoridade formal. Muitas vezes, a autoridade formal não está atrelada à liderança 

(MAXIMIANO, 2002). 

Quadro 04 - Diferenças entre autoridade formal e liderança 

AUTORIDADE FORMAL LIDERANÇA 

Fundamenta-se em leis aceitas de comum acordo, que 

criam figuras de autoridade dotadas do poder de 

comando. 

Fundamenta-se na crença dos seguidores a respeito da 

qualidade do líder e de seu interesse em segui-lo. 

O seguidor obedece à lei incorporada na figura de 

autoridade, não a pessoa que ocupa o cargo. 

O seguidor obedece ao líder e a missão que ele 

representa. 

A lei é o instrumento para possibilitar a convivência 

social. 

O líder é o instrumento para resolver problemas da 

comunidade. 

A autoridade formal é limitada no tempo e no espaço 

geográfico, social ou organizacional. Os limites 

definem a jurisdição da autoridade. 

A liderança é limitada ao grupo que acredita no líder 

ou precisa dele. Os limites da liderança definem a área 

de influência do líder. 

A autoridade formal é temporária para a pessoa que 

desempenha o papel de figura de autoridade. 

A liderança tem a duração da utilidade do líder para o 

grupo de servidores. 

A autoridade formal inclui o poder de forçar a 

obediência das regras aceitas para a convivência. 

Os lideres têm o poder representado pela massa que os 

segue. 

A autoridade formal é atributo singular. A liderança é produto de inúmeros fatores. Não é a 

qualidade pessoal singular. 

Fonte: Maximiano (2002, p.278). 
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5 LIDERANÇA E PODER 

 

No processo de liderança entre as pessoas, a liderança e o poder estão 

relacionados. “O poder é uma força de direcionamento dos sistemas e das soluções sociais 

através dos recursos organizacionais” (LIMONGI, FRANCA E ARRELANO, 2002, p.261). 

Em 1959, French e Raven desenvolveram uma teoria sobre as relações das 

pessoas que se baseava nas trocas sociais, com base em relações de influência. As bases de 

poder foram definidas em cinco tipos: poder de recompensa, poder coercitivo, poder legítimo, 

poder de perícia e poder de referência, conforme o quadro 05. Um sexto tipo chegou a ser 

cogitado, o poder da informação, mas por depender dos poderes de referência e de perícia não 

foi classificado como os outros. 

Segundo Montana e Charnov citados por limongi-Franca e Arrelano (2002) as 

bases do poder podem ser caracterizadas como: 

Quadro 05 - Bases do Poder 

Poder de 

recompensa 

Poder baseado na habilidade de uma pessoa de prover algo a outra, recompensando-se com um 

prêmio ou reconhecimento por determinado comportamento ou objetivo alcançado. 

Poder de 

Coerção 

Poder baseado na autoridade que aplica coerções para controlar os comportamentos e ou evitar 

atitudes indesejadas. Quem exerce coerção baseia-se na expectativa de outro de que será 

punido caso falhe em determinado objetivo ou tenha comportamento inapropriado. 

Poder 

Legítimo 

Baseia-se no reconhecimento que uma pessoa tem sobre outra, posição que a pessoa de 

referência ocupa, quando a detenção de poder legal ou autoridade pré-determinada de 

influenciá-la e tem por obrigação aceitar a influência. 

Poder de 

Perícia 

Baseia-se no reconhecimento de uma pessoa, sobre o conhecimento que a outra domina ou 

pela experiência que possui, ou seja, que domina determinado assunto, e que por isso não deve 

questioná-la. 

Poder de 

Referência 

Baseia-se no reconhecimento de uma pessoa em relação ao carisma pessoal, a legitimidade do 

reconhecimento de uma pessoa como líder, como um modelo. 

Fonte: Elaborado a partir de Martins (2008) e Limongi- França e Arrelano (2002) 

 

Durante o processo de liderança é utilizado um ou mais poderes, ou combinações 

entre eles. Se ao utilizar tais poderes não for levada em consideração padrões éticos e sociais, 

a consequência poderá ser graves problemas políticos, sociais e humanos. 

(LIMONGIFRANCA; ARRELANO, 2002). 

De acordo com esses estudos observou-se que liderança e poder estão 

relacionados de acordo com a situação em que líder e liderados se apresentam. Ou seja, o 

poder de recompensa trabalha com a ideia do que o líder pode dar em troca ao liderado, 

trabalhando, assim, com as trocas de interesse. Já o poder de coerção aborda o poder que o 
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líder deve ter na busca de evitar comportamentos, controlando e direcionando o 

comportamento dos subordinados. 

O poder legítimo aborda como meio direcionador o poder que o cargo ou posição 

dão ao indivíduo, ou seja, baseia-se na legitimidade dada pela estrutura funcional da empresa 

que é respeitada por todos os indivíduos. O poder de perícia baseia-se no poder de 

conhecimento que uma pessoa tem a mais que outra, destacando-se perante os outros. 

Já o poder de referência baseia-se no carisma, e em ter o líder como alguém em 

que possa se espelhar e ter como referência para o desenvolvimento pessoal e profissional.  
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6 FATORES DE LIDERANÇA 

 

Chiavenato (1999) defende a existência de três fatores de liderança, ou seja, 

fatores que influenciaram na capacidade de Liderar pessoas. 

Os três fatores são:  

a) Posição hierárquica: decorrente da autoridade em relação aos subordinados. 

Quanto mais alta a posição hierárquica, maior a força de liderança oferecida pela estrutura 

organizacional ao administrador. 

b) Competência Profissional: é resultante dos conhecimentos gerais (cultura geral) 

e específicos (cultura técnica) que o administrador possui. Quanto maior a competência 

profissional maior a força de liderança que o próprio administrador possui. 

c) Personalidade: decorrente das qualidades pessoais do administrador, como seu 

temperamento, caráter, relacionamento humano, inteligência, compreensão etc. 

A personalidade constitui uma base importante para a liderança. Se não houver 

habilidade no tratamento com as pessoas, de nada valem a posição hierárquica e a 

competência profissional do administrador. 

Se Chiavenato (1999) e outros concordam que liderar é influenciar o 

comportamento das pessoas, pode-se dizer que quanto maior a presença dos três fatores em 

um líder, tanto maior é a possibilidade do exercício de influência sobre seus subordinados. 

A influência sobre seus subordinados é um dos fatores decisivos para os líderes 

atuais. Por esses motivos diversos estudos e conceitos de liderança vinculada à influência 

foram desenvolvidos. 

Para Tannenbaum, (1970), a liderança é a influência interpessoal exercida numa 

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

metas específicas.  

Com o objetivo de estudar as relações de poder no ambiente corporativo e a forma 

como que as pessoas buscam influenciar o comportamento entre elas, Yukl & Seifert (2002), 

revisaram e validaram questionário denominado IBQ (Influence Behavior Questionnaire), que 

se tornou um importante instrumento de medição da utilização das onze táticas proativas 

utilizadas para influenciar pessoas no ambiente organizacional (QUADRO 1).  
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QUADRO 06 

Classificação das táticas proativas de Yukl & Seifert (2002) 

1) Persuasão 

racional 

O agente utiliza argumentos lógicos e fatos evidenciados para demonstrar que seu pedido ou 

proposta é viável ou relevante para importância dos objetivos das tarefas; 

2) Consulta 

O agente procura a participação da pessoa alvo em planejar uma estratégia, atividade, ou 

mudança para o qual o apoio desta pessoa é desejável; ou está disposto a modificar sua 

proposta de forma a contemplar os conselhos e sugestões do alvo; 

3) Apelos na 

Inspiração 

O agente apela para os valores e ideais ou tenta provocar as emoções da pessoa alvo para 

ganhar o comprometimento para seu pedido ou proposta; 

4) Colaboração 
O agente oferece prover assistência ou recursos necessários se a pessoa alvo realizar seu 

pedido ou apoiar sua proposta de mudança; 

5) Agregação 

de valor 

O agente explica como a realização de seu pedido ou o apoio à sua proposta pode beneficiar 

a pessoa alvo de forma pessoal ou ajudar em seu crescimento profissional; 

6) Agraciação 
O agente utiliza elogios e lisonjeios antes ou durante a tentativa de influenciar a pessoa alvo 

para realizar seu pedido ou dar apoio às suas propostas; 

7) Apelos 

Pessoais 

O agente apela para a pessoa alvo citando os sentimentos de lealdade e amizade existentes 

quando pede por alguma coisa; normalmente pede um favor pessoal antes de dizer o que; 

8) Legitimidade 
O agente tenta estabelecer a legitimidade de sua solicitação ou verifica que tem autoridade 

para fazê-la; 

9) Troca 
O agente oferece alguma coisa que a pessoa alvo deseja ou oferece reciprocidade no futuro 

em troca do atendimento a seu pedido; 

10) Pressão 
O agente usa de demandas, ameaças, monitoramento constante ou lembranças persistentes 

para influenciar a pessoa alvo a realizar alguma coisa; 

11) Coalizão 
O agente recruta ajuda e/ou apoio de outros como meio de influenciar a pessoa alvo a fazer 

alguma coisa. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Observa-se, portanto, que liderar é influenciar pessoas e que uma liderança eficaz 

esta embasada em persuadir e convencer das mais diversas formas os subordinados. 

Além destes fatores de influência, Chiavenato (1999) cita a existência de tipos de 

liderança, no qual se apresenta a seguir. 
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7 LIDERANÇA PARA A INOVAÇÃO 

 

Pereira e Braga (2005) definem a importância do líder, como figura marcante no 

ambiente organizacional, capaz de buscar a qualidade dos serviços e produtos oferecidos, sob 

diferentes aspectos (emocionais, sociais, econômicos, políticos, educacionais), propiciando ao 

grupo confiança capaz de transcender as barreiras da própria existência. 

Para o alcance do sucesso nessa dimensão, o líder precisa buscar novas formas de 

liderar, principalmente envolvendo seus liderados num clima de afetividade, motivação 

quanto à ação administrativa, responsabilizando-se pela autonomia que lhe será dada e pelo 

grupo que compõe, comprometendo-se com a organização.  

Além disso, deve ser o articulador capaz de mostrar e ajudar as pessoas a 

perceberem as novas possibilidades de ação, conquistando-as e engajando-as de forma 

determinante no processo de mudança, principalmente no trabalho em equipe. 

Penna (2008, p. 58) entrevistou o pesquisador e escritor Hermano Cherques que 

afirmou:  

Existem e sempre existiram organizações que obtêm êxito sendo dirigidas 

formalmente, com hierarquias convencionais. Dessa forma não existem 

evidências empíricas de que a presença do líder melhore os resultados do 

negócio. O culto à liderança é um modismo. Além disso, os gerentes têm de 

investir nos fundamentos de sua atividade. 

 

Baseados nessa dinamicidade imposta pelo ambiente institucional, Heifetz (1999, 

p.64) propõe um modelo de liderança, cujos pilares são: habilidades, conhecimentos e atitudes 

(valores), representados no quadro 07 abaixo:  

Quadro 7- Novo sistema de liderança 

HABILIDADES CONHECIMENTOS VALORES 

Refletir e analisar Análise pessoal e do contexto Aumento da capacidade de 

adaptação do sistema social 

Diferenciar-se do papel 

desempenhado no momento 

Contexto para um processo 

sistemático de trabalho de adaptação 

Paixão pela sabedoria 

Saber ouvir Contexto para a intervenção Exame dos valores 

Impor limites e saber lidar com 

eles 

Conhecimento de temas, processo, 

instituição e políticas relevantes 

Dilemas morais de liderança 

Fonte: HEIFETZ 

 

Com relação as habilidade torna-se importante frisar a questão da autoridade, que 

foi algo presente no passado e, agora, cede espaço a uma atitude muito mais participativa em 

termos de liderança, o que não significa fraquejar, tendo em vista que, hoje, já se fala de uma 
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liderança mais ampla, que não visa, simplesmente, manter a eficiência, mas, também, criar um 

processo contínuo de mudança organizacional. Nesse sentido vale questionar: Será que um 

líder, o qual não recorre à autoridade pode criar um ambiente cujas pessoas permaneçam 

unidas, apesar dos conflitos, e sejam capazes de resolvê-los de forma construtiva? 

A respeito dessa questão, Heifetz (1999, p. 62) assinala:  

 
Um ambiente desse tipo forma-se com múltiplos ingredientes de coesão, nos 

quais a autoridade não está necessariamente incluída. O que não pode faltar, 

no entanto, é a confiança no líder; valores semelhantes, uma linguagem 

parecida, tradição, laços de afinidade entre os membros do grupo, 

familiaridade com o conflito e normas que recompensem a solução e o 

aprendizado de novos comportamentos. Ademais, as características 

apresentadas são passíveis de adaptações ao meio ambiente, pois nada é 

previsível, tendo em vista que não está garantido que o perfil do líder atual 

será o mesmo do líder no futuro.  

 

 

Robbins (2005) afirma que a eficácia da liderança sofre influência do grau de 

integração entre líder e liderados.  

Do que foi apresentado sobre liderança e sobre liderança para a inovação pode-se 

concluir que o líder deve ter flexibilidade na relação com os liderados, alternando o seu estilo 

de atuação em função dos aspectos situacionais. Significa, ainda, que o líder precisa ter 

sensibilidade e habilidades para atender às diferentes demandas e que a forma como o líder 

lidera seus subordinados pode ser determinante para o sucesso da empresa. Pode-se dizer 

ainda que, o líder influencia o comportamento de um indivíduo ou de um grupo, a fim de 

modificar ou instigar certas atitudes. 
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8 LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Atualmente a liderança vem sendo bastante desenvolvida nas organizações, em 

consequência do envolvimento do líder com sua equipe de trabalho. Alguns autores buscam 

reforçar os estudos sobre a liderança e a influência que ela tem sobre as pessoas. 

 

“O termo liderança passou por uma mudança de significado de acordo com a 

filosofia de gerenciamento por força do consentimento, não da autoridade. 

Antigamente, a liderança implicava o poder de dar ordens numa organização, ao 

passo que agora é exercida como consentimento e a colaboração das pessoas que 

trabalham subordinadas ao líder” (KARLOF, 1999, p. 124). 

 

 

Partindo da concepção do autor entende-se que um líder para conseguir o sucesso 

de uma empresa, não precisa usar de autoritarismo e, sim, permitir à equipe vislumbrar 

oportunidades de crescimento e desenvolvimento, incentivando e mostrando que é possível 

atingir metas por meio de uma postura de otimismo e entusiasmo. 

Para Drucker (2003) a base da liderança eficaz é compreender a missão da 

organização, defini-la e estabelecê-la de forma clara e visível. 

Sabemos que não existe uma receita certa nem pronta para conduzir uma equipe, 

cada empresa possui sua realidade e uma cultura que devem ser respeitadas e geridas de forma 

consciente. O verdadeiro líder é aquele que sabe o que precisa ser feito e faz. Sua missão é 

organizar e entusiasmar um grupo de pessoas para juntos servirem a uma causa maior, ou seja, 

o ambiente ou contexto onde estiver inserido. 

Já Chiavenato (2004) diz que a liderança é necessária em todos os tipos de 

organização humana, principalmente, nas empresas e em cada um de seus departamentos. 

Kwasnicka (2006, p. 101) explora as principais tarefas do líder, que são: 

1. Definir a missão institucional - o estabelecimento de objetivos é uma função 

criativa, ou seja, descobrir o verdadeiro compromisso da organização; 

2. Dar forma institucional ao objetivo – construir uma estrutura social e definir 

políticas. Moldar o caráter da organização; 

3. Defender integridade institucional – preocupação com a manutenção dos 

valores e da identidade; 
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4. Administrar o conflito interno - em organizações de grande porte, formam-se 

grupos de interesses diferenciados que demandam muita atenção dos líderes para garantir a 

máxima cooperação entre os grupos. 

Ou seja, observa-se com as tarefas do líder, que estes devem ser pessoas 

diferenciadas e que devem possuir diversas habilidades, sendo apaziguadores de ânimo, 

defensores ferrenhos da instituição, consumidores dos serviços da empresa e acima de tudo 

pessoas em que os liderados devem confiar e se espelhar para atingir seus objetivos. 

 

8.1 PAPÉIS CONTEMPORÂNEOS DA LIDERANÇA 

 

 

O desafio enfrentado pela maioria dos executivos é o de se tornar um líder de 

equipe eficaz. Precisam desenvolver habilidades como a paciência para compartilhar 

informações, confiar nos outros, desistir da autoridade e compreender o momento certo para 

intervir. 

São responsabilidades que todos os líderes de equipes têm de assumir: 

aconselhamento, a facilitação, o trato com problemas disciplinares, a revisão dos 

desempenhos coletivos ou individuais, o treinamento e a comunicação. De maneira geral, os 

líderes desempenham quatro papéis específicos dentro das organizações: são elementos de 

ligação com os componentes externos; são solucionadores de problemas; são administradores 

de conflitos e são como treinadores (ROBBINS, 2005, p. 287). 

Os novos líderes precisam ter auto liderança. Os líderes eficazes ajudam seus 

seguidores a liderarem a si próprios. Eles fazem isso desenvolvendo a capacidade de liderança 

nos outros, e dando a eles as condições para que diminuam a dependência de um líder formal 

para motivação e orientação. 

Os subordinados precisam de uma liderança ética. A liderança não está isenta de 

critérios de valor. Antes de julgar a eficácia de um líder, deve-se avaliar o conteúdo moral de 

seus objetivos bem como dos meios que ele utiliza para atingi-los (ROBBINS, 2005, p. 290). 

É importante lembrar que a liderança é simplesmente mais uma variável 

independente dentro do modelo geral de comportamento organizacional. Em algumas 

situações, ela pode contribuir muito para explicar fatores como produtividade, absenteísmo, 

rotatividade, cidadania e satisfação, mas, em outras, pode oferecer pouca contribuição 

(ROBBINS, 2005, p.294). 
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A liderança tem um papel crucial para a compreensão do comportamento do 

grupo, pois é o líder quem, geralmente, oferece a direção para o alcance dos objetivos. Os 

traços de extroversão, consciência e abertura para novas experiências mostraram uma relação 

forte e consistente com a liderança.  

É importante distinguir chefia/gerência de liderança. A maioria daqueles a quem 

se nomeou como “chefes” atuam de forma a condicionar ou procurar dirigir seus 

subordinados pelo movimento. Com isso, em pouco tempo, a frustração e a perda de 

motivação instalam-se de maneira generalizada.  

Os chefes, no geral e na sua grande maioria, estão longe de corresponder aos 

conceitos de liderança que fazem parte de obras de autores famosos. Para estes, liderança é o 

processo de encorajar e ajudar os outros a trabalhar entusiasticamente na direção dos 

objetivos. É o fator humano que ajuda um grupo identificar para onde ele está indo e assim 

motivar-se em direção aos objetivos.  

Sem liderança, uma organização seria somente uma confusão de pessoas e 

máquinas, do mesmo modo que uma orquestra sem maestro seria somente músicos e 

instrumentos (BERGAMINI, 1994, p. 106). 

Para diferenciar um líder de um simples gerente, a autora cita outro autor, Bennis 

(1989), que faz essa distinção da seguinte forma: 

 

QUADRO 8 

Gerente líder 

Administra inova 

é uma cópia é original 

focaliza-se em sistemas e estrutura focaliza-se nas pessoas 

apoia-se no controle inspira confiança 

tem uma visão à curto prazo tem uma perspectiva a longo prazo 

pergunta como e quando pergunta o quê e por quê 

tem os olhos sempre nos limites líder tem seus olhos sempre no horizonte 

Limita dá origem 

aceita o status quo o desafia 

é o clássico bom soldado é a sua própria pessoa 

faz certo as coisas faz a coisa certa 

Fonte: (BENNIS, 1989). 

 

Uma vez esclarecida a diferença entre o que é liderança e o que não é liderança, 

seja por traços característicos, seja por posturas a serem tomadas, deve-se acrescentar que 

todos esperam a mesma coisa de seus líderes: um sentido.  
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Vale destacar que um líder precisa ter ou desenvolver algumas características 

básicas para ser aceito como tal por sua equipe, pares e superiores. Precisa de uma porção de 

confiança, sem a qual não conseguirá se impor. Necessitará outra porção de credibilidade, 

sem a qual ninguém embarcará com ele em seus planos e metas. 
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9 EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO E SUAS VARIÁVEIS 

 

De acordo com o dicionário Aurélio, atender significa: ouvir atentamente, acolher, 

estar atento, servir, escutar e receber com atenção. O atendimento é uma ação realizada por 

todas as pessoas que prestam um serviço, seja para o cliente externo, seja para o cliente 

interno. Toda apresentação de um produto pressupõe um atendimento que se bem direcionado 

pode garantir a empresa muita credibilidade no mercado. 

Atualmente, grande parte das empresas sabe que um atendimento de qualidade é 

muito importante para garantir um retorno positivo de suas negociações. Com isso, as 

empresas tem buscado cada vez mais investir de forma constante e maciça em capital 

humano, buscando qualificar e capacitar esses indivíduos.  

 

Excelência nos serviços ao cliente é o conjunto de atividades desenvolvidas por uma 

organização com orientação ao mercado, direcionadas a identificar as necessidades 

dos clientes procurando atender à suas expectativas, criando ou aumentando o seu 

nível de satisfação (PIETRO, 2007, P. 213). 

 

Segundo Pietro (2007, p. 179) para se alcançar a excelência no atendimento é 

necessário uma série de fatores que contribuem para a satisfação do cliente, dentre eles, ter 

visão da organização, atitude proativa e de parceria, o que diferencia cada vez mais os 

profissionais de sucesso daqueles preocupados somente em executar as suas tarefas. 

No contexto brasileiro, às inúmeras queixas dos usuários tanto do serviço público 

quanto do serviço privado, nos mostra a baixa qualidade do nosso atendimento. Percebe-se 

ainda a pouca qualificação dos profissionais, que são responsáveis por trabalhar com o 

público, e a baixo nível de interesse das organizações em tornar esses profissionais em 

verdadeiros impulsionadores de vendas. 

O atendimento ao público é um serviço complexo de múltiplas facetas, por isso 

tem sido um desafio constante para as organizações manter uma constância nesses serviços. 

As empresas tem buscado compreender aspectos essenciais na relação com o cliente, para 

assim coloca-los em práticas no dia a dia e com isso adaptar-se aos diferentes tipos de clientes 

existentes. Dentre esses aspectos podem ser citados: a compreensão das necessidades dos 

clientes, a comunicação durante o atendimento, a percepção da fisionomia do cliente, a 

empatia e correto treinamento. 
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Segundo Marinova (2008), os colaboradores que estão em contato com o cliente 

com o cliente fazem de seu desempenho um fator-chave para a efetividade da unidade 

empresarial e afetam diretamente a qualidade e a produtividade de bens e serviços. Isso 

pressupõe que esse contato traz benefícios para a empresa que deve ser direcionada uma 

atenção mais que especial para este colaborador, onde as empresas devem valorizar as pessoas 

que conseguem desempenhar um atendimento que satisfação o cliente. 

Isso pressupõe que se esse contato traz tantos benefícios para a empresa deve ser o 

foco das atenções. A empresa precisa valorizar pessoas que consegue desempenhar um 

atendimento pautado na excelência. 

Sabe-se que atualmente a tecnologia está presente em todas as atividades, mas 

sem dúvida alguma o contato pessoal dá o toque humano nas relações. Mesmo que algumas 

empresas procurem substituir pessoas por máquinas, o contato humano sempre será o mais 

relevante para proporcionar satisfação ao cliente.  

A valorização do capital humano é muito importante, principalmente hoje com a 

grande concorrência que diferentes setores vêm encontrando. Isso requer uma habilidade 

diferente, uma abordagem diferenciada. Torna-se necessário que a conquista de clientes seja 

focada no aspecto relacional e permanente, tornando-os fiéis e evitando a perda da clientela já 

conquistada. Por isso, é importante e necessário que a atenção seja dada a excelência no 

atendimento. 

Alguns pré-requisitos são importantes para excelência no atendimento e se 

condicionam como desafios para a empresa proporcionar um bom serviço técnico, além de 

transmitir atenção e simpatia.  Um atendimento atencioso, sem consideração dos requisitos 

técnicos necessários, certamente gera insatisfação.  

Como o objetivo de um bom atendimento é gerar satisfação, devem-se considerar 

alguns aspectos que influem no entusiasmo dos indivíduos e que constituem um desafio para 

os profissionais de marketing.  

 

9.1 DESAFIOS PARA A ÁREA DE ATENDIMENTO. 

 

Os maiores desafios para a área de atendimento ao público, segundo Prieto 

(2007), são os seguintes: 
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9.1.1 A satisfação dos clientes é subjetiva: o que torna um cliente satisfeito?  

 

Um serviço financeiro pode ser oferecido de maneira simplória, e um cliente 

considerá-lo muito bom devido ao fato de ter atendido suas necessidades e baixo nível de 

conhecimento. Por outro lado, um profissional experiente pode sentir-se ofendido com uma 

prestação de serviços muito superficial e não considerá-lo de nível adequado.  As pessoas 

ficam satisfeitas com diferentes estímulos e, por isso, o atendimento ao cliente não deve ser 

padronizado, mas, sim, adaptado às exigências específicas da clientela. 

 

9.1.2 A satisfação do cliente é difícil de ser medida. 

 

Se uma empresa deseja mensurar o nível de satisfação do cliente, fará isso por 

meio de pesquisa ou de observação das reações identificáveis. Geralmente, as pessoas 

expressam suas insatisfações fisicamente tanto na aparência como nos gestos, frequentemente 

nervosos. 

A pesquisa tem sido útil para avaliar o nível de satisfação com determinado 

serviço e geralmente constitui-se no preenchimento de questionários. Nem sempre, no 

entanto, os clientes preenchem os questionários de forma sincera ou, muitas vezes, não 

conseguem expressar os seus sentimentos. Adicionalmente, os dados não revelam muitos 

aspectos psíquicos que possam ter interferido no processo. Portanto, um grande desafio para 

os prestadores de serviços é o de saber exatamente o que o cliente deseja. 

 

9.1.3 A satisfação do cliente não é facilmente mudada. 

 

As empresas que se esforçam no bom atendimento ao cliente, após os resultados 

de uma pesquisa que revele insatisfação, procuram melhorar o serviço atendendo às sugestões 

recebidas. No entanto, mesmo que providenciem as mudanças prontamente, não terão 

resultados a curto prazo, pois é muito difícil mudar a opinião dos indivíduos.  

Depois da concepção de imagem sobre determinada organização, os consumidores 

mudarão de opinião somente se receberem serviços de melhor qualidade de forma mais 
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permanente. O mais indicado nesses casos é que não se deixe formar uma opinião negativa, 

reagindo imediatamente nos primeiros sinais perceptíveis de insatisfação. 

 

9.1.4 O cliente não se satisfaz apenas com a relação qualidade/preço 

 

Devido à concorrência, muitas ofertas de produtos de boa qualidade acabam 

enfatizando o preço como diferencial competitivo.  

Para uma decisão de compra, os clientes procuram analisar os benefícios 

adicionais que estão recebendo, além da qualidade e do preço pago. No setor terciário, devem-

se procurar desenvolver serviços que tenham maior valor agregado para tornar as ofertas mais 

aceitáveis e vendáveis. 

 

9.1.5 Recomenda-se segmentar o mercado para atingir diretamente um grupo de 

consumidores. 

 

Para se obter um determinado nível de satisfação, é necessário separar grupos de 

cliente para estudá-los e preparar a oferta comercial de modo que se aproxime mais das 

necessidades identificadas. 

Este é um princípio básico de marketing e deve ser considerado sempre que algum 

empresário aborda o mercado. No entanto, a tendência é dividir os segmentos em grupos 

muito pequenos, ou nichos, para se aproximar ainda mais da satisfação dos desejos e das 

necessidades. 

 A prestação de serviços permite ainda uma vantagem em relação ao marketing de 

bens, pois geralmente é possível adaptação individual, quase uma oferta sob medida. Esta 

condição é específica do setor de serviços, mas muitas empresas que vendem bens tangíveis 

aplicam o marketing um a um, que se assemelha muito a esse procedimento. 

 

9.1.6 A satisfação dos clientes não é exclusivamente determinada por fatores humanos. 
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Foi mencionado que a satisfação de um cliente não é proporcionada apenas pelo 

aspecto humano do relacionamento, mas por uma série de fatores adicionais, entre eles, a 

tecnologia. No entanto, a tecnologia quando usada, não deve ficar visível aos clientes, e sim 

servir de apoio. 

Nenhum cliente gosta de ouvir que não pode ser atendido porque a tecnologia não 

está funcionando, como ocorre com frequência em várias empresas com a tradicional 

justificativa de que o sistema está com problema ou fora do ar.  

Las Casas (2007) assegura que: 

 

Os prestadores de serviços devem ter alternativas para atender os clientes mesmo 

manualmente ou compensar pelo transtorno quando o uso da tecnologia não for 

possível. Um serviço pode ser considerado de qualidade quando proporciona um 

determinado nível de satisfação. Geralmente, são considerados fatores para um bom 

serviço de atendimento. 

 

Os serviços de atendimento ao público ainda tem alguns fatores que são 

determinantes para a concretização de um excelente atendimento, dentre eles podemos citar:  

 Tangibilidade: os clientes avaliam os aspectos visíveis de um local onde ocorre a 

prestação de serviços. Tudo conta nessa avaliação, inclusive quadros, limpeza do 

local, arrumação, layout, etc. 

 Confiança: estabelecer uma relação de confiança é fundamental. Reconhecer as 

fraquezas e os erros, entregar o que promete e ser sempre ético são fatores que 

auxiliam para atingir esses objetivos. 

 Responsividade: esta característica se refere à capacidade que um profissional tem 

para prestar serviços rapidamente, sem deixar que os indivíduos esperem 

desnecessariamente. Boa vontade e prontidão também são avaliados pelos clientes. 

 

9.2  FATORES IMPORTANTE QUE  DETERMINAM A  QUALIDADE DE UM 

ATENDIMENTO. 

 

9.2.1 Apresentação Pessoal 

 

A primeira questão a ser discutida é a apresentação pessoal. A forma com que nos 

vestimos diz muito de nossa personalidade. É importante que tenhamos bom gosto e bom 
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senso em relação à aparência, observando a adequação do ambiente e da própria necessidade 

exigida pela situação. 

Esse olhar minucioso em relação a nossa aparência pode nos render boas ou más 

experiências, boa ou má aceitação social. 

Alguns pontos são importantes: 

 Observe sua fisionomia: qual a impressão que você está passando para a outra pessoa? 

  Procure envolver-se com a pessoa a qual está atendendo. Demonstre interesse pelo 

que está sendo falado por ela, ouça com atenção, olhe nos olhos. 

 Estabeleça um clima de confiança. Os usuários adoram atendentes que transmitem 

confiança nas informações que lhes são prestadas, que os tratam com cordialidade e 

afeição. 

 Primeira impressão. É o impacto que cada um causa ao outro, pode ser negativo ou 

positivo, gerando aproximação ou distanciamento entre as pessoas. Essa primeira 

impressão (positiva ou negativa) só poderá ser concretizada mediante a interação entre 

os indivíduos. Sem a interação não saberemos se as pessoas são realmente aquilo que 

pensamos. 

 

9.2.2 Atenção e Interesse 

 

Somos conscientes que a maior queixa dos usuários, em relação à prestação dos 

serviços públicos é o atendimento. Esse atendimento envolve um leque de atitudes 

comportamentais, das quais a falta de atenção é uma das principais de conflitos entre 

servidores e usuários. 

Todo ser humano, independente de classe social, atividade profissional, sexo ou 

idade gosta de ser abordado pelas pessoas com atenção, isso significa manter um contato 

amigável, direto, único e singular. Uma pessoa atenciosa demonstra consideração e 

personaliza o atendimento. 

 Busque compreender o que a pessoa está procurando ou desejando resolver. 

 Questione o usuário demonstrando interesse, se não compreender o que ele deseja. 
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  Investigue, através da própria abordagem ao usuário, se você está agindo conforme 

as expectativas dele. 

 Olhe sempre nos olhos da pessoa que está sendo atendida. Jamais lhe preste um 

atendimento fazendo outras tarefas, principalmente as alheias ao serviço. 

  Cuidado com o uso de aparelhos telefônicos ou celulares, principalmente se for 

assuntos pessoais. Dê exclusividade ao seu cliente. 

 

9.2.3 Cortesia 

 

Atenda cada pessoa com interesse, personalizando o atendimento. Você perceberá 

que cada usuário requer isso do atendente, porque as pessoas são diferentes. 

Cada indivíduo considera o seu problema o mais importante. 

 Mantenha-se bem informado. 

 Conheça tudo o que diz respeito às informações pertinentes ao seu setor. 

 Seja educado. 

 Não interrompa o usuário e preste atenção no que ele está falando. 

 Mantenha o controle da situação e acima de tudo, o controle emocional. 

 

9.2.4 Tolerância 

 

A convivência com diferentes pessoas consequentemente acarreta situações 

muitas vezes indesejáveis. Ser tolerante é aceitar algo apesar de não concordar. Existem 

vários recursos para amenizar esta situação indesejável. Um dos caminhos é aceitar a ideia de 

que as pessoas têm sua individualidade, personalidade, seus valores e suas crenças, e que 

muitas vezes são inflexíveis. Ser tolerante é a visão de que podemos evitar conflitos ainda 

maiores, principalmente porque muitas vezes, o contato com o usuário pode ser rápido e 

passageiro. Evite situações de tensão, desconforto e descontrole emocional. 
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9.2.5 Discrição 

 

A discrição é uma qualidade invejável no ser humano. Pessoas discretas sabem 

guardar segredos, não fazem comentários que possam causar conflitos, são reservadas, não 

chamam a atenção. As pessoas mais extrovertidas podem também serem pessoas discretas. 

Isso se refletirá em suas atitudes, em suas palavras e em seus relacionamentos. 

 

9.2.6 Conduta 

 

O seu comportamento dentro (e fora!) do seu local de trabalho é que mostra as 

pessoas quem você é realmente e determina como serão suas relações e sua vida presente e 

futura. 

 Busque cumprir todas as regras internas, sejam normas, procedimentos ou maneira de 

se portar. 

 Conheça seu local de trabalho, tudo e todos. O que faz, como são, os problemas, as 

relações, procure saber tudo que possa ser útil para o seu crescimento pessoal e 

profissional. 

 Avalie os seus obstáculos pessoais, internos e externos. Conheça suas habilidades. 

 Trate de eliminar os problemas pessoais no local de trabalho ou tente minimizá-los. 

  Se os problemas pessoais são de outras pessoas analise-os com cuidado sendo o mais 

imparcial possível. 

 Faça alianças e amplie seus relacionamentos. Saiba com quem você vai poder contar 

em momentos ruins ou bons. A desarmonia entre as pessoas pode levar a ineficiência 

no ambiente de trabalho.  Crie os seus objetivos. Fixe a sua meta, estabeleça os seus 

parâmetros. 

 

9.2.7 Objetividade 

 

Quanto mais prático, direto e positivo, nós somos naquilo que fazemos e dizemos, 

maior resultado conseguimos e mais clareza  alcançamos na busca de soluções. A 
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objetividade é um dos maiores requisitos para todo aquele que deseja alcançar o sucesso em 

sua carreira profissional e em sua vida pessoal. 

 Seja claro em sua maneira de se comunicar. Vá direto ao ponto, mas atenção porque 

clareza não significa arrogância nem grosseria no ato de falar. É preciso falar sempre 

com verdade, mas com gentileza. 

  Seja objetivo em tudo que fizer, busque as informações necessárias e aja com rapidez 

e eficiência. 
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10 QUALIDADE E SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO 

 

 

Qualidade tem um amplo significado, ela pode ser interpretada de diversas 

maneiras, ou seja, ela pode representar busca da satisfação, a excelência e a fidelização, 

agregando valores aos produtos e serviços adquiridos e destinados. 

A busca pela qualidade é muito intensa, ela não é mais uma estratégia de 

diferenciação no mercado e, sim, uma necessidade de sobrevivência. Para a empresa ganhar 

confiança no mercado, ela precisa produzir e oferecer produtos e serviços com qualidade, 

ganhando, assim, durabilidade. “Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às 

necessidades do cliente”. (CAMPOS, 2000, p.2). 

De acordo com Kotler (2000), a qualidade no atendimento é um fator que pode 

determinar o sucesso ou fracasso de um negócio. Se a relação entre funcionários e clientes for 

satisfatória a empresa será bem sucedida. 

Da mesma forma, Nickels e Wood (1999) descrevem o termo qualidade, como 

sendo o grau de capacidade de um produto, atendendo as necessidades, desejos e expectativas 

do cliente e, definem a qualidade como um dos elementos mais importantes para o 

consumidor. 

Nesse sentido, Kotler e Armstrong (1998) afirmam que os atributos de qualidade 

devem ser mensurados em termos da percepção do comprador, obtendo, assim, uma vantagem 

sobre os concorrentes, onde os produtos e serviços oferecidos podem atender melhor às 

necessidades dos consumidores e suas preferências por qualidade, ou seja, consegue 

diferenciar um produto ou serviço quando se tem qualidade. 

Em uma organização, alguns indicadores de qualidade podem ser inseparáveis dos 

produtos e serviços, ou seja, a eficácia, a ética no tratamento de informações, a eficiência, a 

rapidez no atendimento, a veracidade das informações transmitidas. 

De acordo com Cobra (1997, p.222), “se o produto ou material vendido é de má 

qualidade, não há, realmente, serviço que possa dar satisfações ao consumidor”. 
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Manter ou reparar um aparelho ou produto de má qualidade não é assegurar um 

serviço, é reparar um prejuízo. Comenta, ainda, que satisfação do produto tem que estar 

interligada à satisfação do serviço, para que ambos possam ter um resultado com excelência. 

A qualidade no atendimento é a porta de entrada de sua empresa, onde a primeira 

impressão é que fica, portanto a organização que agregar valores no produto até o serviço 

poderá atrair, reter e satisfazer qualquer cliente. 

Portanto, o maior desafio resultante de produtos com funções mais complexas e 

com maiores exigências em desempenho, vem sendo atendido com crescente eficiência, pois a 

qualidade tem que ser atendida em qualquer aspecto.  

Enfim, para que uma empresa ofereça um produto ou serviço de alta qualidade é 

importante que faça parte de sua filosofia de Marketing, adotando, assim, o conceito da 

qualidade interna (quando a empresa se preocupa com a qualidade do produto) e externa 

(quando a empresa se preocupa com a prestação do serviço ao cliente). 

Para Cobra (1997, p.221) “O serviço ao cliente é a execução de todos os meios 

possíveis de dar satisfação ao consumidor por algo que ele adquiriu.” Serviço é aquilo que se 

faz para satisfazer a expectativa de um cliente. É o ato de servir, atuar e agir, é consumido 

simultaneamente, ou seja, no momento em que é produzido seguido de ações e processos, 

onde você não tem como prever sua qualidade, pois só depois de realizado, você saberá se 

conseguiu atender as expectativas ou não. 

A satisfação do cliente é uma medida de como os produtos e serviços fornecidos 

por uma empresa correspondem ou excedem a expetativa dos clientes. É guiada pela 

qualidade dos produtos ou serviços, da correspondência das expetativas de entrega e das 

práticas de negócio amigas do utilizador. Estes pontos de contato contribuem para a satisfação 

do cliente e as empresas deveriam empenhar-se em tornar o processo da encomenda ao 

pagamento o mais harmonioso possível.  

Dentro das organizações, os níveis de satisfação do cliente podem ter efeitos 

poderosos. Focam os funcionários na importância de preencher as expetativas dos clientes. 

Para, além disso, quando esses níveis e afundam, alertam para os problemas que afetam as 

vendas e a rentabilidade. É essencial para os negócios conseguirem gerir eficazmente a 

satisfação do cliente. 
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Para American Society for Quality Control, qualidade é a totalidade dos atributos 

e características de um produto ou serviço que podem satisfazer as necessidades explícitas ou 

implícitas dos clientes. Os conceitos e as práticas da qualidade têm sido utilizados e adaptados 

ao longo do tempo.  

No início do séc. XX, a Qualidade restringia-se ao rastreamento e inspeção de 

defeitos, hoje, já encontramos outras preocupações como: a satisfação das necessidades dos 

clientes, melhoria contínua, garantia e controlo de qualidade, com vista à obtenção de um 

sistema de Qualidade Total. 

Esta nova perspectiva assente numa Gestão pela Qualidade Total visa satisfazer as 

necessidades dos clientes e apostar numa melhoria contínua, de forma a obter os melhores 

resultados, implicando o envolvimento de todos. 

Segundo Sashkin & Kiser (1993, p. 39) a Qualidade Total é fundamental para a 

competitividade das Organizações transformando-se em diferencial competitivo.  

Mas será que a qualidade acresce valor e pode tornar-se indispensável para as 

organizações que queiram manter a sua competitividade, lucro e excelência? 

Segundo Zeithmal (1988) valor é o modo da utilidade do produto baseado nas 

percepções de qualidade dos serviços e na compreensão do que foi recebido e do que foi dado 

em troca.  

Kotler (2000) afirma que o sucesso dos produtos está dependente do valor e 

satisfação prestada ao consumidor; o valor é a taxa entre o que o cliente ganha em relação ao 

que ele dá.  

O valor pode ser aumentado se os benefícios forem ampliados e certamente, a 

qualidade pode ajudar nesta criação de valor, pois percepcionar um serviço de qualidade 

poderá conduzir ao aumento das percepções de valor.  

A satisfação do cliente é uma das áreas mais importantes para as organizações 

atuais e por quê? Porque se os clientes não se sentirem satisfeitos, não compram e se não 

compram, a instituição deixa de existir (Kotler, 2000). 
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A satisfação está relacionada com as expectativas que o cliente tem de um 

determinado serviço e hoje, num mercado cada vez mais competitivo, as organizações 

precisam satisfazer as expectativas dos clientes e superá-las. 

 

“A satisfação é uma comparação das expectativas do cliente com as suas percepções 

a respeito do encontro de um serviço real. Essa comparação baseia-se naquilo que se 

designa por modelo de desconfirmação da expectativa. De modo simples: se as 

percepções de um cliente satisfizerem as suas expectativas, diz-se que as 

expectativas foram confirmadas e que o cliente está satisfeito. Se as percepções e as 

expectativas não forem iguais, diz-se que a expectativa foi quebrada” ( 

HOFFMAN  e  BATESON, 2006 p.330). 

 

 

Conforme os autores pode-se constatar que a satisfação de todo cliente está 

intimamente ligada à qualidade. Portanto as empresas precisam apostar numa gestão de 

qualidade, delineando constantemente melhorias na qualidade dos seus produtos, serviços e 

processos. Consequentemente, a qualidade é uma das ferramentas mais decisivas no sucesso 

organizacional e crescimento das organizações. 

Segundo Hoffman e Bateson (2006 p. 369-370) as cinco dimensões da qualidade 

do serviço medem-se por: 

1. No caso da ausência de um bem tangível o cliente avalia a gestão dos tangíveis à 

volta do serviço prestado, quer os equipamentos e instalações, quer o pessoal e 

meios de comunicação. 

2. A confiabilidade é a dimensão mais importante para os clientes, sendo esta a 

dimensão que “... reflete a coerência e a confiança que o desempenho de uma 

empresa inspira”. É aqui avaliado até que ponto um bem ou serviço não varia a sua 

qualidade, a cada vez que é realizado. 

3. Na dimensão do atendimento enquadra-se a disponibilidade dos funcionários, 

conjuntamente com a formação que estes receberam para atender os clientes, 

refletindo-se assim o “... compromisso da empresa de fornecer os seus serviços 

prontamente”. 

4. A segurança é tripartida entre a competência demonstrada, cortesia oferecida e 

segurança nas operações com a organização. Fazem parte da dimensão da segurança 

os riscos físicos, financeiros e de confidencialidade. 

5. Empatia é entender as sensações dos outros como se fossem nossas ou, no caso, 

perceber as sensações como sendo o cliente. A organização que atinja com sucesso 

esta dimensão consegue com mais sucesso tornar os seus serviços acessíveis aos 

seus clientes. 

 

Tudo isso são aspectos essenciais para que toda  organização  obtenha bons 

resultados. E deve ser foco da atenção de muitas empresas, para aumentarem as suas 

expectativas em relação aos lucros e pessoas. 

 



49 
 

11 INTERFERÊNCIA DA LIDERANÇA NO ATENDIMENTO. 

 

Tomando como base os conceitos de líder, liderança, baseado nos três estilos de 

liderança, e atendimento ao público, podemos estabelecer uma relação entre os conceitos e 

saber onde cada um interfere no outro. 

Como afirma Chiavenato (2004), os grupos sujeitos a líderes autocráticos, ou seja, 

com uma liderança autoritária, produzem mais, porém apresentam fortes sinais de tensão, 

agressividade e frustração. Essas situações terminam por prejudicar o contato com o cliente, à 

medida que o funcionário está tenso e sob pressão, transmite insegurança, desconforto ao 

cliente. Além disso, um funcionário pode estar irritado com todas as metas e com a pressão 

exercida pelo líder do grupo. Dessa forma, o líder autocrático tem como ponto positivo a alta 

produtividade dos empregados. Mas, possui como ponto negativo a pressão e a tensão 

exercida sobre os funcionários, o que termina por prejudicar o seu rendimento e sua relaçao 

com o cliente. 

Ainda segundo Chiavenato (2004), os grupos sujeitos a liderança liberal 

produziam menos e com menos qualidade e apresentavam sinais de insatisfação, 

individualismo e pouco respeito entre si e ao líder. A falta de pressão por parte do líder 

termina por ter seu lado negativo, à medida que os liderados passam a não respeitar prazos, 

não cumprem com as metas pré-estabelecidas. Além disso, o respeito a autoridade do líder é 

colocado em “xeque”, visto que esse não concentra nenhum poder decisório. Dessa forma, os 

empregados passaram a atender o cliente de forma mais displicente, sem dar o devido respeito 

e o atendimento de qualidade que este merece. 

Afirma Chiavenato (2004) que os grupos sob influência da liderança democrática 

produziam razoavelmente bem, não tanto quando submetidos ao estilo autocrático, mas 

apresentaram muito mais qualidade no trabalho realizado, além de integração, satisfação e 

comprometimento dos grupos. Ou seja, a liderança democrática ao estimular a participação 

dos subordinados permite que estes elevem sua autoestima, sua confiança que é transferida 

para o atendimento ao cliente. Além disso, existe uma melhora considerável no ambiente do 

grupo de trabalho Dessa forma, existe uma “vontade subjetiva” de cada funcionário em fazer 

o seu melhor para o cliente, atendendo-o satisfatoriamente, atingindo suas metas e cumprindo 

prazos e, principalmente, trabalhando em prol do cliente procurando satisfazer ou superar suas 

expectativas. 
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12 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que as lideranças nas organizações possuem papel importante na 

mudança da cultura interna, e dependendo de sua atuação podem até fomentar a inovação. No 

cenário atual, onde a inovação colaborativa é indispensável, o papel da gestão torna-se  

central e desafiador na coordenação e integração das múltiplas competências. 

Para que possamos implantar, desenvolver, conduzir e gerir uma liderança eficaz 

faz-se necessário o entendimento da mesma, uma vez que temos como diretriz, um líder, o 

qual conduzirá os demais componentes da organização, a sucumbir às expectativas 

anteriormente expostas a eles em forma de objetivo, aprendizagem ou meta. Portanto, 

podemos dizer que neste caso, a liderança é vista como uma forma explícita de entendimento. 

O líder deve ser um agente de transformações, fonte de referência e inspiração, e 

acima de tudo conseguir influenciar as pessoas. O líder de sucesso consegue estimular as 

pessoas a se adaptarem, fazendo com que elas consigam se  transformar e gerenciar melhor as 

mudanças, reconhece as individualidades de cada indivíduo e procura atender as suas 

necessidades individuais. O líder moderno é acima de tudo um servidor, ele usa o seu poder 

com sabedoria, e transmite todo o seu poder de influência e autoridade sobre seus 

comandados. 

Hoje, com as inovações nas organizações em plena era da informática, não se 

concebe mais a figura de líderes ultrapassados, e sim líderes atuantes capazes de integrar-se 

efetivamente nas equipes, envolvendo-se muito mais com os demais membros. Todo bom 

líder deve ter claro seu papel no contexto empresarial e, sobretudo, trabalhar seu 

autodesenvolvimento sem  perder de vista a missão da empresa.  

A liderança é a chave do sucesso, pois sem ela as organizações não têm como 

desempenhar todas as funções para alcançarem seus objetivos, mas para isso é necessário que 

o líder seja treinado e responsável pelo trabalho exercido; também buscar a empatia de seus 

colaboradores a fim de obter um clima organizacional positivo dentro do seu ambiente de 

trabalho, assim, com as metas estabelecidas, é possível chegar ao objetivo necessário para o 

bom funcionamento e sucesso da empresa como um todo. 

Conclui-se ainda que um atendimento de qualidade é fundamental para uma 

empresa que busca um diferencial frente aos concorrentes. Essa diferencial esta atrelado há 
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um atendimento eficiente, no qual a participação do líder e seu estilo de liderança é 

fundamental para a motivação da equipe e para o atendimento das necessidades dos clientes. 
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