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Resumo: As rápidas e constantes mudanças que acontecem no mundo,  faz com que a sociedade 
exija cada vez mais das empresas, sendo assim o líder assume um papel de grande importância, 
pois a forma de liderar reflete no desempenho dos colaboradores.O presente trabalho destina-se 
ao estudo da liderança, em uma cooperativa de crédito na cidade de Turvo, e tem como objetivos 
especificos identificar as caracterisitcas predominantes dos líderes, além de identificar os impactos 
positivos e negativos que a liderença exerce sobre os colaboradores.O problema de pesquisa se 
resume da seguinte maneira: A forma como os lideres da cooperativa trabalham está tendo um bom 
reflexo no desempenho profissional de seus colaboradores?Inicialmente foi realizada uma pesquisa 
bibliografica, abordando diversos autores que descrevem sobre o tema de liderança. A metodologia 
aplicada para construção desse trabalho é uma pesquisa bibliografica do tipo 
exploratoria.Posteriormente foi realizada uma pesquisa de campo para avaliar a percepção dos 
profissionais em relação a seus lideres. Foram entrevistados 10 colaboradores, e conforme os 
resultados obtidos, o líder possui um estilo de liderança autocrático, é bom e o mesmo contribui 
para o desenvolvimento profissional dos colaboradores.Como impacto positivo dessa liderança é 
que os colaboradores sentem-se valorizados, além de terem auxilio do líder quando enfrentam 
alguma dificuldade profissional, um ponto negativo é que os colaboradores não tem oportunidade 
de dar sua opinião na tomada de decisão. 
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ABSTRACT: The rapid and constant changes taking place in the world, makes the society requires 
increasingly the companies, therefore the leader assumes a role of great importance, because the 
form of lead reflected in the performance of this work is intended colaboradores.O the study of 
leadership in a credit union in the city of Turvo, and has the specific objective to identify the 
predominant Characteristics of leaders, and identify the positive and negative impacts that liderença 
exercises over colaboradores.O research problem comes down the follows: the way the leaders of 
the cooperative work is having a good reflection on the professional performance of its employees 
?. Formerly a bibliographic research was carried out, covering various authors describing on the 
subject of leadership. The methodology used for the construction of this work is a bibliographic 
research of type exploratoria.Posteriormente a field survey was conducted to evaluate the perception 
of the professionals in relation to their leaders. We interviewed 10 employees, and according to the 
results obtained, the leader has an autocratic style of leadership is good and it contributes to the 
professional development of colaboradores.Como positive impact of this leadership is that 
employees feel valued, and have leader of assistance when they face some professional difficulty, a 
negative point is that employees have no opportunity to give their opinion in decision making. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo principal de qualquer empresa é atingir bons resultados através dos recursos 

disponíveis, e os principais e mais importantes recursos são os funcionários, pois através deles que 

é possível atingir as metas almejadas, devido a isso é de suma importância a presença de um líder. 

 Liderar é um processo continuo de escolhas que permite ao grupo caminhar na mesma 

direção, ou seja, coordenar pessoas de uma forma positiva. Para Hunter (2004, p. 12) “é a 

habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos 

identificados como sendo para o bem comum”. 

 Com isso, focou-se o desenvolvimento desse estudo no estilo de liderança em uma 

cooperativa de crédito, enfatizando a percepção dos colaboradores com relação a seus lideres. 

Busca-se com esta pesquisa aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso de pós-

graduação, principalmente no que diz respeito sobre liderança. Conforme a pesquisa é realizada 

será possível identificar a grande importância dos lideres para a cooperativa, levantando as opiniões 

dos colaboradores. Assim, esta pesquisa buscará contribuir na identificação do perfil do lideres da 

cooperativa de crédito, além de fazer uma análise de como os funcionários definem o perfil de seus 

lideres. 

A presente pesquisa tem por objetivo geral avaliar a percepção dos profissionais de uma 

cooperativa de crédito em relação aos seus líderes. E como objetivos específicos, identificar as 

características predominantes dos lideres, bem como identificar os impactos positivos e negativos 

que a liderança exerce sobre os colaboradores. 

  O problema norteador da pesquisa resume-se no seguinte: A forma de como os lideres da 

cooperativa trabalham, está tendo um bom reflexo no desempenho profissional de seus 

colaboradores? 

A metodologia empregada para atingir os objetivos propostos será do tipo exploratória, pois 

irá obter informações por meio de entrevistas com funcionários da cooperativa de crédito. A 

pesquisa exploratória consiste numa caracterização inicial do problema, constitui o primeiro estágio 

de toda pesquisa cientifica (RUIZ, 2006). 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste tópico serão abordados vários assuntos que dão suporte a pesquisa, como a liderança 

e a motivação, salientando que o ser humano possui a capacidade de influenciar as pessoas a se 

motivarem. Em seguida é destacado os estilos de liderança, que podem ser divididos três tipos: 

democrática, autocrática e liberal. E para finalizar foi realizado um estudo sobre o líder e a teoria 

dos traços do líder, enfatizando  que o líder deve motivar as pessoas a fim de obter um 

comprometimento com os objetivos e metas da empresa, juntamente com o sentimento de 



realização profissional. 

A liderança é reconhecida como essencial a todo tipo de organização humana, 

principalmente nas empresas. O líder precisa conhecer as necessidades dos colaboradores, para 

assim traçar um plano para atingir metas. 

 De acordo com Nanus (2000), liderança é a habilidade de inspirar pessoas, traduzindo a 

visão da organização, obtendo o compromisso dosseguidores de forma voluntária. O maior desafio 

dos lideres é manter sua equipe motivada. O bom chefe é aquele que assina poucos papeis, 

somente interfere em situações anormais e dedica a maior parte do seu tempo criando, planejando, 

organizando, orientando, motivando os subordinados, acompanhando o trabalho e controlando os 

sistemas, especialmente os de controle (FARIA,1982). 

A concorrência implacável entre empresas exige melhorias constantes, maior organização 

dos processos, além de buscar a excelência na qualidade e superação nas expectativas de seus 

clientes, para assim ampliar sua competitividade e garantir seu sucesso, bem como um futuro 

promissor. Entretanto, um tema que causa certa inquietude entre os líderes, é a liderança atrelada 

aos fatores motivacionais de seus funcionários (KOTTER, 2002). 

 A organização precisa unir a gestão da qualidade em seus processos com a qualidade da 

gestão. A gestão qualitativamente melhor é aquela que une o melhor da administração com o melhor 

da liderança, para renovar sua cultura, mesclar estabilidade com crise, conviver com o caos, 

promover uma abordagem dinâmica das relações interpessoais, equilibrar resultados tangíveis em 

curto prazo com intangíveis em longo prazo (CARVALHAL, 2000). 

 

2.1. Liderança e Motivaçâo 

 

 Para Chopra (2002), “liderança é uma filosofia envolta de ilusão e mistério porque o autor 

entende a história como uma criação de mitos”. O autor descreve que líder é aquele que adquire a 

capacidade de moldar o destino deseus liderados, e que o líder deve coordenar esforços em prol 

de um objetivo comum. 

 Para Drucker (1996), a liderança está em evidência nos meios acadêmicos e 

organizacionais, e não é, em si, boa ou desejável, mas sim um meio. Tem pouco a ver com qualidade 

de liderança ou com carisma, sua essência é o desempenho. 

 Para Chiavenatto (1993), a motivação está contida nos indivíduos, mas que pode ser 

influenciada por fatores externos. Esses fatores externos são os estímulos ou incentivos que o 

ambiente oferece ou objetivos que a pessoa persegue porque satisfazem a uma necessidade, 

despertam um sentimento de interesse porque representam a recompensa a ser alcançada. 

(MAXIMIANO 1995)  

Bregamini (2003), afirma que ninguém motiva ninguém, e que o potencial motivacional já 

existe dentro de cada um. O ser humano não possui o poder de motivarem-se uns aos outros, mas 

possuem capacidade de influenciar as pessoas a fazerem isso. 



Para Miranda (2009), a motivação é algo que necessita estar continuamente sendo 

estimulada numa organização, de modo que o colaborador possa aplicar e desenvolver todo o seu 

potencial, para tanto é necessário que a organização propicie meios adequados para que o seu 

colaborador sinta e esteja sempre motivado a fim de obter um ambiente de trabalho saudável, 

humano produtivo e feliz. 

 A motivação humana é fundamental para que o gestor possa contar com a colaboração dos 

funcionários e alcançar os objetivos da empresa. Para Vergara (1999, p.20), o líder é o principal 

responsável para criar ambientes esituações que manifeste nos colaboradores a real motivação e 

argumenta que a motivação está contida dentro das pessoas e pode ser amplamente influenciada 

por fontes externas ou na empresa. 

 Segundo Cavalcanti (2007) motivar equipes de trabalho é um grande desafio e uma 

ferramenta poderosa na atividade gerencial, o autor salienta que os lideres possuem suas teorias 

próprias sobre como motivar sua equipe. Motivação é a força que nos impulsiona na direção de 

alguma coisa e esta força está dentro de nós, oriunda de necessidades interiores e se refere ao 

processo obtenção de prazer ao que ela proporciona. 

 

2.2 Estilos de Liderança 

 

 A liderança é uma ferramenta fundamental nas empresas, pois pode alavancar os processos 

gerando crescimento ou desestruturar completamente uma organização quando coordenada de 

forma negativa. “Liderança não é um clube exclusivo para “líderes natos”. Essas características são 

a matéria bruta da liderança e podem ser adquiridas. Concilie-as com seu desejo, e nada poderá 

impedir você de se tornar um líder.” (MAXWELL,2008, p. 11) 

Chiavenato (1993, p.176) analisa a liderança pelo comportamento do líder em relação à sua 

equipe. “A liderança é vista como um fenômeno social, que ocorre em grupos sociais e a 

compreensão de técnicas de diálogo é um aspecto importante para uma liderança.” O autor 

descreve que a liderança por comportamento nos remete a 3 maneiras: a liderança democrática, 

autocrática e a liberal. 

A liderança democrática coloca em ênfase tanto o líder como os subordinados. Os 

subordinados debatem as providencias e técnicas para a execução das tarefas, mas sempre com 

assistência e estimulo do líder. Nesse estilo de liderança o líder é um membro normal do grupo, no 

entanto não se encarrega de muitas tarefas, ele é objetivo. 

Na liderança autocrática as regras são ditadas pelo líder, ou seja, ele que determina as 

providencias e as técnicas para a execução das tarefas, ele é dominador e pessoal. 

No estilo de liderança liberal o grupo tem toda liberdade para decidir e o líder não participa, 

tanto na divisão de tarefas quanto na escolha de quem executa, tudo é decidido pelo grupo. 

2.3. O Líder 



 

 Para Chopra (2002), “liderança é uma filosofia envolta de ilusão e mistério porque o autor 

entende a história como uma criação de mitos”. O autor descreve que líder é aquele que adquire a 

capacidade de moldar o destino de seus liderados, e que o líder deve coordenar esforços em prol 

de um objetivo comum. 

 Segundo Robbins (2000), lideres são facilitadores do movimento de um grupo de pessoas 

rumo a uma meta comum ou compartilhada. Para Motta (1997) essa capacidade de influenciar as 

pessoas é intencional e envolve poder e autoridade de forma psicológica alterando o modo de agir 

do influenciado. 

 Para Posner e Kouzes (2011), uma das razões da existência de um líder é mostrar a 

importância das pessoas na organização, ou seja, é necessária uma estratégia para manter a 

motivação da equipe, para obter os resultados desejados, pois se o líder for fraco a empresa 

provavelmente fracassará também 

 Chiavenato (2005), afirma que o líder além de ser eficiente, ele também precisa ser eficaz, 

a eficácia consiste em escolher pessoas adequadas para a equipe, treiná-las, desenvolve-las e 

capacitá-las, através de constante comunicação e informações. Ainda diz que o líder deve traçar e 

rever constantemente os objetivos: motivar as pessoas e os grupos a fim de obter o 

comprometimento sincero das pessoas com relação a objetivos e metas, elevando a auto- estima e 

o sentimento de realização. 

 Segundo Lacombe, Heilborn (2003, p. 348): "líder é alguém que os outros consideram como 

o principal responsável pela realização dos objetivos do grupo". Um líder é reconhecido por sua 

capacidade, por saber trabalhar com diferenças individuais e por ser mobilizador do grupo. 

 Para Robbins (2002), o líder do futuro, precisa saber lidar com mudanças, observar 

problemas e interpretar o que está acontecendo, respeitar as dificuldades dos liderados, saber ouvir 

as pessoas, demonstrar empatia, defender boas ideias com entusiasmo e ter coragem de rejeitar 

as más para acompanhar a constante evolução que ocorre em seu segmento. 

 De acordo com Chiavenato (1993), um líder reduz as incertezas do trabalho e torna-se 

referência motivacional na medida em que a expectativa dos colaboradores aumenta, e que o 

esforço leva a satisfação de todas as necessidades. A qualidade do líder não está no elogio, mas 

na credibilidade. Os colaboradores devem ser capazes de confiar em um líder caso contrário não o 

seguirão. 

 Conforme Melendez (1996), os lideres podem ser definidos como pessoas de visão, 

inteligentes, que se comunicam bem e tomam decisões de forma eficaz, respeitam e valorizam as 

pessoas, são honestos e íntegros, são gentis e quase sempre se consideram professores. 

 Para Montana e Charnov (1998, p. 221) “um líder bem sucedido usa o poder de influenciar 

os outros eficazmente, e é importante que ele entenda as fontes e os usos do poder para realçar a 

função de liderança”. Contudo, acredita-se que alguns líderes também podem trazer malefícios para 

a empresa e para os funcionários, dependendo de sua forma de liderar. 



 De acordo com Vergara (2012), para um líder ser bem sucedido é preciso que ele 

compreenda as motivações essenciais ao ser humano, ou seja,ele necessita saber como manter a 

motivação e conduzir os liderados para o cumprimento de metas e resultados.  

 Os líderes são a ligação entre os objetivos da empresa e as pessoas. Quando bem 

preparados, eles conseguem o engajamento de toda a equipe. A preocupação com a formação dos 

líderes é consequência, em parte, da dificuldade de encontrar profissionais qualificados no mercado 

(ABRAS, 2012). 

 O estudo abordou os estilos de liderança, a teoria dos traços, a liderança e a motivação, e 

uma breve descrição das características do líder. 

 

2.4. Teoria dos Traços do Líder 

 

 Para Tolfo (2000), as teorias sobre personalidade dão o suporte inicial para o entendimento 

de que a liderança é prerrogativa das pessoas que detém uma série de traços. 

 Segundo Bergamini (1994, p.28-29), essa teoria enfatiza de forma especial às qualidades 

pessoais do líder, partindo da pressuposição de que osmesmos deveriam possuir determinadas 

características de personalidades, facilitando assim o desempenho de seu papel. 

 Para Bryman, citado por Bergamini (1994, p.28) existem três grandes tipos de traços: 

primeiro vem os fatores físicos, tais como altura, peso, físico, aparência e idade; segundo, os 

pesquisadores examinaram habilidades características, tais como inteligência, fluência verbal, 

escolaridade e conhecimento, e em terceiro, foram examinados uma ampla gama de aspectos de 

personalidade. Tais aspectos incluíram moderação, introversão, extroversão, dominância, 

ajustamento pessoal, autoconfiança, sensibilidade interpessoal e controle emocional. 

 Vergara (2012), afirma que os lideres já nascem como tal, ou seja, quem nasce com esses 

traços seria líder sempre, quem não nasce certamente seria liderado. 

 Segundo a teoria dos traços, o líder teria algumas características marcantes de 

personalidade que o diferenciariam de outras pessoas, e seriam inatas desse individuo, e o fato 

dessas pessoas apresentarem essas características é que definia seu potencial para liderar ou não. 

 Essa abordagem com o passar dos anos se mostrou inconsistente a medida que muitos 

lideres de destaque não se enquadravam no perfil clássico, os pesquisadores do assunto não 

conseguiram definir as qualidades e a personalidade que um líder deve possuir. 

 

 

 

 



3.METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Após a escolha do tema, realizou se uma pesquisa bibliográfica para o desenvolvimento do 

assunto, buscando construir fundamentos teóricos necessários à pesquisa. Segundo Marconi e 

Lakatos (1999), pesquisa bibliográfica ou fontes secundárias abrangem toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo. 

Define-se que a metodologia aplicada para realização desse trabalho é de pesquisa 

bibliográfica do tipo exploratória, onde para confecção do mesmo foram consultados livros, revistas 

e artigos da internet. A pesquisa exploratória consiste numa caracterização inicial do problema, 

constitui o primeiro estágio de toda pesquisa científica (RUIZ, 2006). 

Para Gil (2010), a pesquisa exploratória tem como propósito proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. 

Serão ainda realizadas, entrevistas estruturadas e padronizadas com os funcionários da 

cooperativa de crédito para averiguar a percepção destes em relação aos seus líderes, por meio 

dessa pesquisa será possível diagnosticar como está a atuação dos lideres, e assim poder vir a 

implantar sugestões de melhorias. 

As entrevistas com os colaboradores foram realizadas nos meses de maio e junho de 2016, 

para identificar a percepção dos colaboradores em relação a seus lideres, identificar as 

características predominantes dos lideres e apontar os impactos positivos e negativos que a 

liderança exerce sobre os colaboradores. O instrumento de pesquisa, ou seja, o questionário é 

composto primeiramente por questões sobre o perfil do entrevistado. Depois segue com 7 perguntas 

fechadas, sobre liderança. Foram entrevistados 10 colaboradores, que são todos os colaboradores 

da unidade da Cooperativa de Turvo - PR. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Os resultados da pesquisa de campo realizada com os colaboradores da unidade Cresol 

serão apresentados na sequencia.   

O questionário foi respondido por 10 colaboradores, avaliando a percepção deles em relação 

a seus lideres.Destes, 7 são mulheres (70%) , e 3 são homens (30%). A idade média dos 

colaboradores é 29 anos, e com relação ao estado civil, 6 são solteiros (60%) e 4 são casados 

(40%), e apenas 2 colaboradores têm filhos (20%). O grau de instrução se divide em 1(10 %) ensino 

médio ,  6 (60%) ensino superior e 3 (30%) pós graduados. 

Em relação ao tempo de serviço na cooperativa, 7 (70%) trabalham a menos de quatro anos, 

enquanto 3 30%) estão na cooperativa há mais de 4 anos. Dos entrevistados, 8 (80%) 

desempenham funções operacionais e 2 (20%) funções administrativas. 

 O gráfico 1, mostra que 6 (60%)  dos colaborados definem seu líder como autocrático, 



enquanto 3 (30%) como democrático, e apenas 1 (10%), afirma que o líder tem característica liberal 

e que todas as decisões são definidas pela equipe. 

 

Gráfico 1: Como você define seu líder ? 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

O gráfico 2,  mostra que 7 (70%)  dos colaboradores afirmam que o líder busca valorizar o 

desenvolvimento dos colaboradores, que sabe ouvir e tem autocontrole,enquanto que 3 (30%) 

afirmam ao contrário. 

 
 
 Gráfico 2: Em sua opinião,o seu líder busca valorizar o desenvolvimento dos colaboradores, sabe 
ouvir e ter autocontrole? 

 
Fonte: Pesquisa de campo 



O gráfico 3, nos mostra que 6 colaboradores (60%) classificam seu líder como bom, 3 (30%) 

definem como regular, e 1 (10%) como ruim. 

 
Gráfico 3: Como você classifica seu líder ? 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
 

 

Quando questionado aos colaboradores se o líder fica a disposição para auxilia-los quando 

estão enfrentando alguma dificuldade profissional, 9 (90%) afirmaram que sim, e apenas 1 (10%) 

respondeu que não, como pode ser observado no gráfico 4. 

 
 
Gráfico 4: O seu líder fica a disposição para auxiliá-lo quando está enfrentando alguma dificuldade 
profissional? 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
 

 

O gráfico 5, mostra que 8 (80%) dos colaboradores afirmam que o seu líder contribui para 



seu desenvolvimento profissional, enquanto que 2 (20%) opinaram contrariamente. 

 

 
Gráfico 5: Em sua opinião o seu líder contribui para seu desenvolvimento profissional ? 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
 

 

Quando perguntados se o líder valoriza a opinião dos colaboradores para alterar algum 

procedimento, 7(70%) dos entrevistados responderam que não e apenas 3(30%), responderam que 

sim . 

 
Grpafico 6: O seu líder valoriza sua opinião para alterar algum procedimento? 

 
Fonte : Pesquisa de Campo 

 

Em relação ao tipo de recompensa que os colaboradores esperam quando atingem uma 

meta, 9 (90%) responderam que esperam um elogio e apenas 1 (10%) respondeu que espera algum 

tipo de beneficio, conforme gráfico 7. 

 



Gráfico 7: Que tipo de recompensa você espera quando atinge uma meta ? 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
  

Conforme analisado com esse estudo, é possível afirmar que o líder da cooperativa 

busca valorizar o desenvolvimento dos colaboradores, sabe ouvir, tem autocontrole e está sempre 

a disposição para auxiliar quando os mesmos encontram alguma dificuldade no trabalho, além do 

líder contribuir para seu desenvolvimento profissional, sendo assim pode se responder o problema 

de pesquisa que, a forma como o lider trabalha tem um bom reflexo no desempenho profissional 

dos colaboradores. 

 Contudo os colaboradores salientam que o líder não valoriza suas opiniões para alterar 

algum procedimento no trabalho, afirmam que o líder é autocrático, ou seja, que tudo é definido por 

ele. 

 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Liderar representa assumir um desafio constante, pois para um ambiente que está em 

constante transformação, o que é o caso de uma cooperativa de crédito é preciso haver liderança. 

 O foco deste estudo foi responder a seguinte questão:Qual é a percepção dos profissionais 

de uma cooperativa de crédito em relação a seus líderes? No que tange o objetivo geral conclui-se 

que o líder da cooperativa tem o perfil de autocrático. Uma vantagem do estilo autocrático é que os 

colaboradores têm tendência a serem mais rápidos e produtivos, mas uma desvantagem é que os 

colaboradores não podem contribuir com suas ideias, o que pode levar a uma desmotivação. 

                 A grande maioria dos colaboradores classifica o líder como bom, e uma minoria como 

regular, sendo assim é importante que o líder conheça as necessidades de seus colaboradores, 

para que ele possa propor desafios e metas a serem atingidas. 

 Como resposta a um dos objetivos específicos, que era  identificar as características 



predominantes do líder, defini-se que o mesmo tem caráter autocrático,  é considerado como bom 

na sua função de liderar e contribui para o desenvolvimento  profissional dos colaboradores da 

cooperativa. 

 Segundo a pesquisa realizada é possível identificar que os impactos positivos dessa 

liderança refletem na valorização e no desenvolvimento profissional dos colaboradores, além  do 

auxilio que o líder oferece a seus subordinados  quando estes passam por alguma dificuldade no 

trabalho. Um impacto negativo observado é que o líder não valoriza a opinião dos colaboradores 

para tomar alguma decisão. 

 Como sugestão para motivar a equipe, é o líder elogiar e evidenciar os colaboradores 

quando estes atingem uma meta, pois quando perguntados sobre o tipo de recompensa que 

esperam quando atingem uma meta, os mesmos responderam que apenas um elogio é o suficiente. 
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