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•Conhecer conceitos de liderança de acordo com diversos
autores.

• Identificar os tipos de habilidades apresentadas pelos
líderes.

•Demonstrar a importância do trabalho em equipe.
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Empreendedorismo

O mundo dos 
negócios

Cooperativismo

Empresas
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Empreendedor

Motivação

Liderança
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• Você deverá desenvolver um programa motivacional para os colaboradores
que trabalham num canteiro de obras.

• Alguns apresentam desmotivação, o que tem prejudicado o grupo no que diz
respeito ao desenvolvimento das tarefas ao cumprimento de metas.

• Nesse sentido, você enquanto empreendedor deverá buscar soluções que
venham a elevar a autoestima dos mesmos e dessa forma motivá-los a voltar a
realizar suas atividades de forma eficaz.
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• Conhecer conceitos de liderança de acordo com diversos autores.

• Identificar os tipos de habilidades apresentadas pelos líderes.

• Demonstrar a importância do trabalho emequipe.
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• Liderar é a arte de inspirar as pessoas em direção à realização de seus próprios
objetivos, ou seja, é a habilidade de influenciar as pessoas para trabalharem
entusiasticamente, visando atingir objetivos identificados para o bem comum.
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• Segundo Bergamini (1994), a liderança tem um forte
respeito, tanto para quem dirige como para aqueles
que são dirigidos.

• Na maioria das vezes o conceito assume uma
conotação de “dom”, chegando a ser responsável por
uma espécie de comando que certas pessoas exercem
sobre as outras, mostrando que o verdadeiro líder
promove a autonomia e a cooperação das pessoas.
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• Para Mussak (2010)

• É necessário formar equipes, capacitá-las, inspirá-
las a fazer cada vez melhor e, para isso, o líder
procura “formar” novos líderes.

• Nesse contexto, o empreendedor inspira e é capaz
de fazer as pessoas sonharem o seu sonho.
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Liderança Educacional



• Já para Maxwell (2009)

• Liderança não é algo fácil de ser aprendido, mas apesar do esforço
que o desenvolvimento da capacidade de liderar exige, vale a pena
se tornar um líder pelos benefícios gerados.
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• A liderança é um importante aspecto da administração, logo, do
empreendedorismo.

• A liderança deve estar aliada ao planejamento e organização.

• A boa administração de um negócio deve estar aliada a um bom líder (pessoa
que motiva de forma entusiástica seus colaboradores a fim de atingir os
objetivos certos).

• E fique atento: nem sempre um bom administrador é um bom líder, pois
pode estar direcionando seus liderados em sentidos contrários.
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• O poder pode ser entendido como sendo
toda a probabilidade de impor a própria
vontade numa relação social, obstante
qualquer resistência e independentemente
do fundamento dessa probabilidade.

• A autoridade é a habilidade de levar as
pessoas a fazerem de boa vontade o que
você quer em virtude de sua influência
pessoal.
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• Manda
• Diz: EU 
• Diz: vá
• Procura um 

culpado
• Fiscaliza
• Desmoraliza

• Orienta
• Diz: NÓS
• Diz: Vamos
• Acompanha
• Confia
• Assume a 

responsabili
dade



• As qualidades de um líder podem variar de autor para autor. Segundo Adair
(2000) e Hunter (2004), as principais qualidades que compõem a liderança
são:
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• Paciência
• Integridade
• Imparcialidade
• Bondade
• Humildade
• Respeito

• Abnegação
• Perdão
• Honestidade
• Compromisso
• Resultados



• PACIÊNCIA – Mostrar autocontrole (não 
“estourar” e nem reclamar)

• INTEGRIDADE – Ser íntegro, de conduta 
reta, pessoa de honra, ética e educada
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• IMPARCIALIDADE – Saber tratar indivíduos de forma igualitária,
sem favoritismo

• BONDADE – Dar atenção, apreciação e incentivo

19



• HUMILDADE – Ser autêntico e sem pretensão ou arrogância

• RESPEITO – Tratar as outras pessoas como pessoas importantes
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• ABNEGAÇÃO – Satisfazer as 
necessidades dos outros (não votantes)

• PERDÃO – Desistir de ressentimentos
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• HONESTIDADE – Ser livre de enganos (não mentir e não enganar
ninguém)

• COMPROMISSO – Sustentar suas escolhas

• RESULTADOS – Pôr de lado suas vontades e necessidades e
buscar o bem maior para a equipe
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• O desempenho de qualquer líder, seja na alta administração ou na gerência,
depende de habilidades.

• Robert L. Katz apud Maximiano (2004) diz que o sucesso da liderança não
depende de traços pessoais, mas de comportamentos, ações e habilidades.
Ele dividiu as habilidades em três tipos:

• Habilidade Técnica
• Habilidade Humana

• Habilidade conceitual
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• Habilidade técnica – refere-se ao conhecimento técnico sobre a atividade a ser
realizada, ou seja, o que se sabe a nível operacional.
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• Habilidade humana – está diretamente ligada ao fato de lidar com
pessoas e desenvolver equipes para a realização do trabalho.
Qualquer líder precisa ter esta habilidade bem desenvolvida.

25



• Habilidade conceitual – é a capacidade de criar modelos a serem
implementados, ou seja, está ligada a ideias. Nos cargos de níveis
mais altos de uma organização (gerência, diretoria, presidência) esta
habilidade assume importância crescente.
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• É importante ainda salientar que a liderança é ocasional, ou seja, ela ocorre de
acordo com a situação.

• Algo que é solucionado de uma maneira e ocorre posteriormente num outro
contexto pode não ser resolvido da mesma forma.

• Para alguns autores, a capacidade de liderança é algo nato, ou seja, algo que já
nasce com a pessoa, no entanto para outros, pode ser aprendida através de
esforço e prática.
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1. Os estudos de Bergamini e Mussaki permitiram conceituar o termo
liderança, em suas respectivas áreas da ciência. Como esses dois autores
trabalham a importância da liderança para transformação?

2. A figura do chefe se apoia no poder, o que nem sempre é negativo.
Comente como o poder pode trazer benefícios e malefícios para o
mundo dos negócios.
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