


AULA 11 – LIDERANÇA
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Objetivos

• Conhecer conceitos de liderança de acordo com
diversos autores;

• Identificar os tipos de habilidades apresentadas pelos
lideres



1. A palavra motivação tem origem do latim, tendo sentindo de
movimento. Como discutido em aula diversos autores fazem suas
considerações sobre a definição do termo motivação. Com base
sintetize em suas palavras o que é motivação.
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2. Necessidades, ou motivos, são forças conscientes ou inconscientes que
permitem um individuo apresentar um comportamento ou outro. Nesse
aspecto podemos classificar dois tipos de necessidades: Primárias e
secundárias, diferencie-as.
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Enquanto as necessidades primárias (físicas básicas) são necessárias para a
sobrevivência humana podendo variar em intensidade de uma pessoa para
outra, as necessidades secundárias (sociais e psicológicas) comprometem
esforços para a obtenção de objetivos organizacionais em função da
motivação.



3. Maslow foi um estudioso de grande importância por seus trabalhos
sobre motivação. Ele desenvolveu uma escala, representada por uma
pirâmide agrupando diferentes necessidades em níveis de hierarquias,
cite quais são esses em ordem crescente.

• Necessidades Fisiológicas

• Necessidades de segurança

• Necessidades sociais

• Autoestima

• Autorrealização
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4. Herzberg analisou a motivação dentro das organizações por meio de
dois fatores: Higiênicos e Motivacionais. Caracterize o que acontece em
empresa quando esses fatores estão ou não presentes.
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5. Cite estratégias para automotivação.

• Confiar no seu potencial;

• Planejar o que for executar;

• Realizar o que gosta;

• Compreender que o fracasso está relacionado com o sucesso;

• Investir em qualificação
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Teoria X e Y - McGregor
• A teoria pensa na abordagem do gestor com seus colaboradores, para 

isso é considerado que existam dois tipos de pessoas (X e Y), para 
cada uma abordagem apropriada deve ser feita.
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GERENTE

LÍDEREQUIPE

Pessoas X 
normalmente são 
preguiçosas e 
precisam ser 
estimuladas para 
serem produtivas

Pessoas Y 
normalmente são 
proativas e 
precisam de mais 
liberdade para 
produtividade

EQUIPE
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6.1 Liderança

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.



Forte respeito Cooperação
Formar novos 

líderes

Habilidades

• Competência

• Caráter

• Ambição

Benefícios gerados
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6.1 Liderança
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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.

Poder x Autoridade
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Poder x Autoridade

• Manda
• Diz: EU 
• Diz: vá
• Procura um 

culpado
• Fiscaliza
• Desmoraliza

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

responsabili
dade



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

• INTEGRIDADE – Ser íntegro, de 
conduta reta, pessoa de honra, ética e 
educada

• IMPARCIALIDADE – Saber tratar 
indivíduos de forma igualitária, sem 
favoritismo
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6.2 Qualidade de um líder



• HUMILDADE – Ser autêntico e sem 
pretensão ou arrogância

• RESPEITO – Tratar as outras pessoas como 
pessoas importantes

• ABNEGAÇÃO – Satisfazer as necessidades 
dos outros (não votantes)

• PERDÃO – Desistir de ressentimentos
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6.2 Qualidade de um líder



• 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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6.2 Qualidade de um líder


