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Resumo: 

A busca por padrões de excelência dentro das empresas exigem cada 

vez mais dos profissionais que ocupam cargos de liderança, visto que estes 

exercem uma forte influência nos resultados, colaborando diretamente para o 

fracasso ou sucesso da organização, este artigo foi elaborado para apresentar 

uma nova geração de líder, o chamado líder democrático, mostrando a 

importância que esse tipo de líder tem para o crescimento da organização e 

colaboradores, promovendo a participação dos mesmos e formando um 

ambiente colaborativo. Deve-se lembrar também que liderados também 

influenciam líderes e que a cooperação entre todos os membros da equipe é 

que traz ótimos resultados para a empresa. 

Palavra-Chave: Líder, Democrático, Colaboradores. 

Abstract:  

The search for standards of excellence within companies increasingly 

require professionals who hold leadership positions, since they exert a strong 

influence on the results, directly collaborating for the failure or success of the 

organization, this article is designed to introduce a new generation of leaders, 

the so-called democratic leader, showing the importance that this type of leader 

has for the growth of the organization and employees, promoting their 

participation and forming a collaborative environment. It should also be 

remembered that leaders also influence leaders and that cooperation among all 

team members is what brings great results to the company. 
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Introdução: 

Ao iniciarmos a defesa da tese proposta percebemos que o líder 

democrático é importante pois une os colaboradores para alcançar os objetivos 

almejados pela organização, incentiva o colaborador a dar ideia e participar das 

decisões da organização. E, além disso o colaborador se sente valorizado pelo 

seu líder e consequentemente pela empresa. 

As melhores habilidades de liderança são usadas para encontrar a 

melhor solução para questões urgentes. Cada organização reconhece que para 

ter sucesso é preciso ter uma rede de pessoas comprometidas com sua 

missão. Seus líderes devem orientar fornecedores, clientes, parceiros e 

voluntários. (HESSELBEN, 2000).  

Algumas empresas possuem registros do sucesso que alcançaram em 

suas áreas de atuação porque desenvolveram uma boa liderança dentro de 

suas organizações. E elas estão tendo sucesso em liderar outras pela mesma 

razão. Se examinar as qualidades e habilidades dos bons líderes dentro dos 

limites das organizações, e depois considerar o que é preciso para liderar além 

dos seus muros, descobrirá que não há nenhuma diferença. (GOLDSMITH, 

2000). 

Isso porque em organizações fortes os dias das hierarquias de comando 

e obediência acabaram. As empresas que estão se saindo bem nos mercados 

altamente competitivos de hoje são organizações que se tornaram ágeis e 

enxutas. Tais empresas eliminaram níveis improdutivos de gerenciamento e 

atribuíram aos seus funcionários de linha de frente a responsabilidade pela 

tomada de decisões inteligentes e pela ação eficaz. 

O lendário técnico de basquete John Wooden afirmou: “O principal 

ingrediente do estrelato é o restante da equipe”. Em outras palavras, o trabalho 

em equipe é o que cria o sucesso, e não devemos perder isso de vista. Um 

jogador pode ser importante para uma equipe, mas um único jogador não pode 

formar uma equipe. Isso também se aplica aos líderes. Um líder, independente 

de quanto seja bom, não forma uma equipe. Os empreendedores muitas vezes 

cruzam, a linha de chegada primeiro, mas os líderes raramente o fazem. O 



sucesso de um líder está em levar os outros a cruzarem a linha de chegada 

com eles. (SOMERVILLE, 2000). 

Quando os riscos são altos, bons membros da equipe colocam o 

sucesso da equipe acima de seus ganhos pessoais. Uma das chaves para a 

vitória da Inglaterra na guerra foi que ambos os lideres colocaram o que era 

melhor para o país acima de suas próprias ambições, é nisso que se baseia a 

liderança: ajudar os outros a vencerem é muito mais importante do que o lugar 

onde você está no quadro organizacional. 

 

A Origem da Liderança 

 

Desde década de 30 a liderança no campo da psicologia social e do 

comportamento organizacional tem sido temas de diversas pesquisas, mas 

antes desse período havia muitos livros e artigos ilustrados, porém, tais obras 

eram teorias filosóficas ou sugestões com pouco ou nenhum dado para 

sustentar seus pontos de vistas. (WWW.MONOGRAFIAS.COM). 

Por volta de 1940, permaneceu a teoria que exigia dos líderes certas 

características que os tornavam aptos para conduzir seus colaboradores na 

execução das tarefas. (WWW.MONOGRAFIAS.COM). 

Com o passar do tempo, as pesquisas sobre liderança organizacional 

evoluíram de características pessoais para uma abordagem funcional básica, 

que dizia o que os lideres deveriam fazer, chegando a uma abordagem de 

acordo com a situação (situacional ou contingencial), que propõe um estilo 

mais flexível, adaptável para a liderança. (WWW.MONOGRAFIAS.COM). 

Até a década de 60, para o chefe, bastava sentar na cadeira e exercer 

controles mecânicos, saber planejar, organizar, agir, controlar e corrigir. O bom 

chefe era aquele que tinha o pessoal na palma da mão, ou seja, total controle 

dos seus funcionários dentro da empresa. (WWW.MONOGRAFIAS.COM). 

Contudo, as empresas, a partir da década de 70, passaram a necessitar 

mais de contribuições intelectuais de seus funcionários. Principalmente nos fins 

dos anos 80, com a evolução da concorrência, criou-se a necessidade de ter 

nas empresas funcionários mais dedicados. O novo bom chefe, agora chamado 

de líder, é aquele que consegue estimular os funcionários, "vender" os 



objetivos à equipe, e favorecer um bom clima no ambiente de trabalho. 

(WWW.MONOGRAFIAS.COM). 

 

 

 

Tipos de lideres 

 

A seguir verificaremos os três estilos de liderança com as respectivas 

características e consequências:  

Líder autocrático: determina diretrizes sem a participação do grupo, além 

de determinar as técnicas para a execução das tarefas. É ele também que 

indica qual a tarefa de cada um dos colaboradores e quem será o companheiro 

de trabalho de cada um. É inflexível e dominador, causando mal-estar 

organizacional. Tem postura essencialmente diretiva, dando instruções sólidas, 

e não deixa espaço para criatividade dos liderados. Este líder, nos elogios ou 

nas críticas que faz, dirige-se diretamente aos colaboradores, nominando 

publicamente os eventuais autores de faltas cometidas e/ou de atos dignos de 

elogios. As consequências desta liderança estão relacionadas com a ausência 

de espontaneidade e de iniciativa, e pela inexistência de qualquer amizade no 

grupo. O trabalho só se desenvolve na presença do líder, visto que, quando 

este se ausenta, o grupo produz pouco e tende a indisciplinar-se. É o estilo que 

produz maior quantidade de trabalho (WWW.AEMS.EDU.BR). 

 Líder Liberal, também denominado Laissez-Faire: O líder não se impõe 

e não é respeitado. Os liderados têm total liberdade para tomar decisões, 

quase sem consulta ao líder. Não há grande investimento na função, havendo 

participações mínimas e limitadas por parte do líder. O grupo é que decide 

sobre a divisão das tarefas e sobre quem trabalha com quem. Os elementos do 

grupo tendem a pensar que podem agir livremente, tendo também desejo de 

abandonar o grupo. O líder não regula e nem avalia o grupo, e faz alguns 

comentários irregulares sobre as atividades apenas quando questionado. A 

produção não é satisfatória, visto que se perde muito tempo com discussões e 

questões pessoais. Este é frequentemente considerado o pior estilo de 

liderança (WWW.AEMS.EDU.BR). 

http://www.aems.edu.br/


Líder Democrático: o Líder assiste e instiga o debate entre todos os 

colaboradores. É o grupo que esboça as providências e técnicas para atingir os 

objetivos e todos participam nas decisões. Cada membro do grupo decide com 

quem trabalhará e o próprio grupo que decide sobre a divisão das tarefas. O 

líder procura ser um membro igual aos outros elementos do grupo, não se 

encarregando muito de tarefas. É objetivo, e quando critica limita-se aos fatos. 

Este tipo de liderança promove o bom relacionamento e a amizade entre o 

grupo, tendo como consequência um ritmo de trabalho suave, seguro e de 

qualidade, mesmo na ausência do líder. O comportamento deste líder é de 

orientação e de apoio. É o estilo que produz maior qualidade de trabalho 

(WWW.AEMS.EDU.BR). 

A seguir veremos o tipo e estilo de líder que selecionamos como o 

melhor tipo de gestão empresarial. 

 

Líder Democrático 

Na época em que a Geração Y já domina o mercado de trabalho, surge 

um novo tipo de líder, com espírito inovador e participativo, capaz de enfrentar 

os desafios dos jovens funcionários. Conhecido como Líder Democrático, a sua 

principal característica é a inclusão de seus colaboradores na tomada de 

decisões, estabelecendo um espírito de equipe promovendo os mesmos não 

apenas para cumprir com os seus deveres, mas para fazer além do que lhes foi 

pedido. (www.catho.com.br). 

O chamado Líder Democrático é aquele que divide a tarefa de liderança 

com seus funcionários. Ele incentiva a participação de seus colaboradores em 

todas as decisões da equipe. Mesmo que o colaborador não esteja trabalhando 

em uma demanda específica, ele pode se envolver, opinar e dar sugestões. 

Nenhuma pessoa jamais foi honrada por algo que recebeu. A honra foi a 

recompensa por algo que doou. (COOLIDGE, 2000). 

A divisão das tarefas fica a critérios do grupo e cada membro pode 

escolher seus companheiros de trabalho. O líder, em meio a equipe, procura 

ser um membro normal, sem encarregar-se de muitas tarefas, sendo objetivo 

ao que quer alcançar e limita-se com suas críticas e elogios. 

(WWW.CATHO.COM.BR). 



Essa comunicação entre o líder e os colaboradores é trabalhada 

principalmente em situações que há a necessidade de ouvir as sugestões da 

equipe, para reformulações de processos e construções de projetos inovadores 

dentro da organização. Sabendo dividir suas responsabilidades com seus 

colaboradores, esse tipo de líder consegue altos níveis de rendimento e 

produtividade de sua equipe. “Os educadores pegam algo simples e 

complicam. Os comunicadores pegam algo complicado e simplificam”. 

(MAXWELL, 2000). 

Quando trabalha em grupo, o líder democrático deve se colocar como 

orientador. Ele oriente na definição do problema e incentiva todos a participar, 

como uma equipe, para que possam chegar as soluções para o problema. Ao 

longo do processo, ele coordena as atividades e sugere ideias que possam 

ajudar equipe na resolução do problema. (WWW.CATHO.COM.BR). 

 Depois de compreender os pontos de vista das outras pessoas, então, 

fazer com que elas compreendam os seus. Se não conseguir, a riqueza de 

suas ideias permanecerá guardada. E é somente compartilhando ideias com os 

outros que a próxima peça do quebra cabeça pode ser colocada no lugar: a 

sinergia. (WWW.MONOGRAFIAS.COM). 

Suas principais características são, portanto: 

 Administração Participativa, tem como finalidade agregar a 

participação dos colaboradores nas tomadas de decisões em 

casos de problemas e motivação do trabalho. Para o sucesso 

dessa modalidade é preciso que os colaboradores tenham a 

responsabilidade de ajudar a empresa com seus conhecimentos 

adquiridos com as experiências, mostrando suas ideias para a 

melhoraria das funções da empresa. E para isso é necessário que 

os líderes compartilhem com os colaboradores as decisões que 

envolve a empresa. (WWW.ADMINISTRADORES.COM.BR). 

 Líder como incentivador, ele se concentra nas estratégias que 

podem trazer melhorias para a organização. Um Líder 

incentivador remove o bloqueio entre líder e colaboradores, 

desenvolvendo a equipe fazendo com que todos sejam 

vencedores. Os seres humanos precisam de incentivo, tanto 

quanto as plantas precisam de água. Estamos constantemente 



encorajando ou desencorajando aqueles que nos rodeiam e, 

assim, contribuindo materialmente para a sua maior ou menor 

capacidade de atuar. (DREIKUS, 2013). 

 Estratégia de interdependência entre profissionais, é o 

relacionamento entre a empresa e os colaboradores. Quando se 

coloca a responsabilidade aos colaboradores da tomada de 

decisões, faz com que ninguém seja superior ao outro sendo que 

todos se tornem vencedores, assim o relacionamento entre líder e 

colaboradores influencia no desenvolvimento da empresa. 

(MAXWELL, 2000). 

 Decisões repartidas, é quando o líder não toma decisões sozinho, 

ele compartilha essa responsabilidade com seus colaboradores. 

O sucesso em qualquer escala importante exige que você aceite 

responsabilidade. Em última análise, a única qualidade que toda 

pessoa bem sucedida possui é a habilidade de assumir 

responsabilidade. (KORDA, 2000)  

 

Outra característica nesse tipo de líder é a boa comunicação, 

inclusive incentivando os funcionários mais tímidos a participarem das 

atividades e discussões, já que a todo momento ele deve interagir com a 

equipe. (WWW.ADMINISTRADORES.COM.BR). 

A maior vantagem é que os funcionários se sentem mais 

valorizados quando é envolvido nos processos da empresa. Além disso, 

as equipes tendem a se unir mais e os funcionários admiram o chefe ao 

invés de temê-lo. (MAXWELL, 2000). 

A motivação do líder acaba inspirando um clima de satisfação e 

responsabilidade. As equipes que trabalham sob esse tipo de liderança 

costumam ter maior rendimento, à medida que se comprometem mais 

com o trabalho e os resultados. (MAXWELL, 2000). 

É importante que, além de dar espaço e ouvir todos da equipe, o 

líder democrático também saiba valorizar e recompensar os esforços de 

sua equipe para que ela continue com engajamento total, já que os 

funcionários também se sentem como donos da empresa, querem que 

ela cresça e se esforçam para que isso aconteça. (MAXWELL, 2000). 



 

Em contrapartida, quando o time começa a se manifestar em 
momentos que não deveria, significa que o chefe perdeu a mão e 
acabou dando liberdade demais aos funcionários, o líder democrático 
deve balancear a abertura de espaço para diálogo com objetividade e 
foco nos resultados. É preciso tomar cuidado com esse tipo de líder 
para que ele não delegue demais e se torne refém de sua própria 
equipe. (MAXWELL, 2000, p. 228). 

 
 

Outro ponto para o líder tomar cuidado é com as relações entre 

os funcionários. Para isso, ele deve ser sempre impessoal e objetivo em 

sua fala, mesmo quando for fazer críticas ou elogios. Para não haver 

discórdias entre a equipe, é fundamental que ele faça a mediação de 

reuniões, apaziguando eventuais discussões. Uma regra válida é fazer 

observações pessoais a sós e feedbacks gerais para o grupo como um 

todo. (SOMERVILLE, 2000). 

A liderança democrática é mais utilizada quando a força de 

vendas é de nível elevado. Em caso de força de vendas numerosa, o 

gerente pode encontrar dificuldade para dirigir todo o pessoal. Neste 

estilo de liderança, todo o grupo pode e deve contribuir com sugestões. 

A responsabilidade do líder, é dirigir estas opiniões para que, na prática, 

atinjam os objetivos esperados. O líder, com sua experiência, deve 

alertar sobre pontos difíceis e ideias que já foram tentadas, mas sem 

sucesso. A esperança neste caso, é fazer com que o grupo entenda que 

atingir objetivos é responsabilidade de todos e não apenas da liderança. 

(WWW.CATHO.COM.BR). 

O líder que aplica este estilo, geralmente, não teme que haja 

liderados que sejam melhores do que ele em determinados aspectos. 

Para ele é fácil entender e compreender seus liderados, como ouvir e 

aceitar opiniões diferentes das suas. Aqui, a dificuldade é o processo 

lento para tomada de decisões em tempos de crises. 

(WWW.CATHO.COM.BR). 

A liderança democrática ou participativa é voltada para as 

pessoas, e há participação dos liderados no processo decisório. O líder 

orienta o grupo a executar suas atividades, fazendo com que participem 

da tomada de decisão. (MAXWELL, 2000). 

 

http://www.catho.com.br/


DADOS E ANÁLISE DE PESQUISA REALIZADA EM UMA 

LOJA DA REGIÃO ONDE PESQUISAMOS QUAL TIPO DE LÍDER OS 

COLABORADORES SE IDENTIFICAM E QUAL TEM MELHOR 

RESULTADO: O DEMOCRÁTICO OU AUTOCRÁTICO.   

 

Uma pesquisa feita em uma loja de móveis da região com o 

quadro de funcionários que são comissionados, percebemos que ouve 

uma queda de produção por conta da troca de gestores, em menos de 

seis meses ouve três trocas sendo eles, o primeiro democrático o 

segundo autocrático e o terceiro democrático, teve uma variação notável 

de resultados positivos quando o gestor é democrático. O gráfico abaixo 

é referente ao atingimento de metas durante o período de 

gerenciamento de cada gestor: 

 

Gráfico 1 – Atingimento de Metas 

 
   Fonte: Pesquisa realizada pelos autores do artigo (2016) 

 

A partir do gráfico 1 percebemos que no primeiro gerente 

manteve uma excelente liderança, como um líder democrático sempre 

teve ótimo relacionamento com seus colaboradores, e assim as metas 

dadas aos colaboradores e a ele sempre foi atingida acima ao que era 

esperado. Já o segundo com sua liderança autocrática intimidava os 

funcionários e a loja teve seu pior resultado de metas, uma queda 
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drástica de resultados, a única solução foi a troca do gerente que 

podemos ver que um líder democrático é o melhor para a maioria das 

empresas, pois o terceiro gerente com sua liderança igual ao primeiro 

gerente, conquistou a simpatias de seus colaboradores e juntos 

obtiveram melhorias nos resultados e as metas voltaram a ser atingidas 

em pouco tempo. 

 

Gráfico 2 – Tempo de Gerenciamento 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores do artigo (2016) 

 

A partir do gráfico 2 percebemos que o primeiro gerente 

permaneceu no cargo durante 24 meses, o segundo 6 meses e o 

terceiro ainda exerce a função, mas em apenas 2 meses conseguiu com 

sua liderança democrática subir os resultados assim atingir as metas 

que lhe era dada. 

Gráfico 3 – Sexo dos Entrevistados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores do artigo (2016) 

Considerando o gráfico 3 – sexo percebesse que 60% dos  

entrevistados são mulheres e  40% são homens. 

Gráfico 4 – Idade dos Entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores do artigo (2016) 

 

Com relação a idade, constatou-se que 24% dos entrevistados 

são funcionários entre 25 a 29 anos de idade, 41% tem idade entre 30 a 

35 anos e 35% são colaboradores acima de 40 anos. 
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Gráfico 5 – Tempo de Serviço

 

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores do artigo (2016) 

 

Em relação ao tempo de serviço podemos ver de 44% dos 

funcionários tem entre 5 a 7 anos de empresa, 37% são os mais novos 

entre 1 a 4 anos e 19% são os colaboradores com mais tempo na 

organização, acima de 8 anos. 

 

O Líder Democrático e o colaborador 

 

Há alguns anos atrás, os gestores eram mais autoritários e não 

tinham muito contato direto com o funcionário, seu único objetivo era 

apenas os lucros da empresa e ficar em cima do mesmo a fim de 

cumprir as metas. Hoje em dia, o colaborador tem um “valor” maior para 

a empresa, o líder se preocupa mais com o bem estar e satisfação da 

sua equipe, transmitir os valores e objetivos para que o trabalho flua de 

maneira organizada. (WWW.CATHO.COM.BR). 

A relação entre chefe e empregado mudou muito, os profissionais 

devem se enquadrar nessa nova realidade, que conta com a 

comunicação clara, troca de opiniões e colaboração mútua de ambas as 

partes. Prevalecendo a educação e a etiqueta profissional. 
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Colaboradores que tem boa relação com seus líderes geram resultados 

positivos. (MAXWELL, 2000). 

 

As organizações sofreram grandes transformações, estão mais 
informatizadas e sistematizadas, com respostas mais precisas e 
rápidas, e o líder tem um papel fundamental no crescimento das 
empresas, para isso é necessário manter a equipe motivada, 
buscando motivos para trabalhar, se dedicarem e fazer muito bem 
feito as tarefas que lhes foram confiadas, para se ter resultados 
favoráveis. (GOLDSMITH, 2000, p. 254). 
 

 

Um bom líder deve ser um bom profissional. Ele é diferente de um 

gerente e diferente de chefe. O gerente está focado unicamente na 

empresa e quando não consegue motivar seus subordinados, torna-se 

apenas um profissional que está fazendo o seu papel dentro da 

empresa. O chefe promete, alicia e ameaça com a mesma facilidade e 

suborna, vai pelo movimento, pelo lucro e não pela motivação. E o líder 

tem visão periférica, tira lições e possibilidades novas de fora da 

empresa, é conhecedor de seus colaboradores, busca nas pessoas uma 

forma de fazer com que elas desenvolvam atividades que tragam 

satisfação pessoal, profissional e as conduz a lugares que elas nunca 

estiveram antes, crescendo como seres humanos. 

(WWW.CATHO.COM.BR). 

Ele é comprometido com suas responsabilidades e com seu papel 

na empresa, incentiva e alinha os objetivos da sua equipe, conhecer 

cada um dos colaboradores, se preocupar em ser atencioso para que 

obtenha resultados de sucesso que atendam as necessidades da 

empresa. O líder tem que ser um exemplo para toda equipe, estar atento 

entre o que diz e faz. E contribui para que o clima organizacional seja 

um ambiente produtivo. O líder é um funcionário chave, compete a ele 

motivar e incentivar seus liderados buscando atingir os melhores 

resultados com força e satisfação de toda a equipe. 

(WWW.CATHO.COM.BR). 

Cabe ao líder de sucesso oferecer uma reciclagem por meio de 

treinamentos. Ele ainda encoraja, trabalha em conjunto, e não desisti do 

profissional. Está na constante busca por novas técnicas motivacionais e 



métodos que tragam resultados satisfatórios. Isso é liderança de 

transformação. (GOLDSMITH, 2000). 

O líder agrega a missão, a visão e os valores da empresa, 

quando todos adquirem conhecimentos sobre os objetivos da mesma, 

faz com que as pessoas entendam o papel que cada um tem dentro da 

organização, valorizando-a ainda mais. (HESSELBEN, 2000). 

Precisa ter autoridade mas deve perceber o momento certo de 

mudar a postura, deve agir com parceria e companheirismo, orientar, 

falar a verdade e buscar soluções que ajudem os trabalhadores. 

(MAXWELL, 2000). 

Respeitar a individualidade de cada colaborador é um ponto forte 

para uma gestão de sucesso, ele trabalha em cima disso sempre que 

possível, para que se entenda as necessidades e os pontos fracos e 

fortes de cada pessoa motivando de maneiras diferentes, a partir daí é 

traçado um perfil para cada um ajudando assim a comunicação em 

equipe. (MAXWELL, 2000). 

Quando um líder não consegue conquistar sua equipe, os 

colaboradores ficam desmotivados e desfocados, não conseguindo 

atingir os objetivos esperados pela organização. Criando um ambiente 

ruim, uma má liderança pode gerar a falta de credibilidade, causando 

grandes preocupações. Consequentemente não consegue gerar 

identificação dos colaboradores com as expectativas da empresa, 

causando desmotivação em todos. É importante estar atento e buscar 

soluções para contornar essa situação para não prejudicar o 

desenvolvimento da empresa. A equipe tende a se desestruturar pois o 

líder é a representação do trabalho dentro da empresa. (MAXWELL, 

2000). 

O humanismo em si tem suas limitações e não devemos esquecer 

que trabalhamos com pessoas e esse contato faz toda a diferença para 

trazer os resultados. Não ser apenas um gerenciador de processos, que 

é fundamental para um trabalho completo e eficiente. 

(WWW.CATHO.COM.BR). 

Com diálogo, ambiente agradável, bom senso e postura, dividindo 

os sucessos e as dificuldades, o colaborador se sentirá a vontade para 



interagir, perguntar e confiar no seu trabalho. O bom líder pode obter 

bons resultados melhorando o relacionamento da equipe e a confiança, 

aumentando assim sua credibilidade e força, estimulando um grupo 

eficiente sem se sentirem pressionados negativamente. (MAXWELL, 

2000). 

 

Finalização da Pesquisa 

 

Com os argumentos apresentados na pesquisa realizada pelos 

autores do artigo em uma loja de móveis da região, conclui-se que os 

funcionários se desempenharam melhor com o Líder Democrático, pois 

ele transmite segurança para seus colaboradores, encoraja-os e 

trabalha em conjunto buscando sempre incentivar seus funcionários 

para que façam o melhor e que atinjam os objetivos desejados. 

 

Conclusão 

 

Finda presente análise podemos concluir que o estilo democrático 

deve ser utilizado quando é necessário obter a aceitação do grupo, com 

o objetivo de construir consenso ou ainda quando se deseja obter a 

confiança do time. É bastante indicado para um novo líder ou no início 

do projeto, durante as primeiras fases. 

Ele cria um ambiente empresarial de responsabilidade de todos 

na tomada de decisões, tem como principal característica, o impacto 

altamente positivo para a equipe e com o consequente aumento do 

comprometimento dos componentes para que em um momento de crise 

o problema possa ser resolvido com rapidez e sucesso.  

E para o sucesso do líder democrático é necessário ter certas 

qualidades como responsabilidade, persistência, iniciativa, postura e a 

principal virtude de um líder é a boa relação com seus colaboradores, 

indicando a consideração e o respeito para os mesmos. Ter sempre o 

controle de seus colaboradores, não se deixando influenciar e perder o 

foco, que é o sucesso da corporação.  



O objetivo do estudo é analisar os tipos de lideres existentes, 

demonstrando que aquela figura relacionada a poder, não é mais como 

antes.  

Como podemos observar, o chefe ainda tem responsabilidades 

com a empresa, mas levando em conta seu estilo de liderança, o apoio, 

as tarefas e objetivos esperados. Na busca para alcançar qualidade e 

produtividade dentro das organizações. 

A partir da pesquisa que realizamos, observou-se que as 

diretrizes que são debatidas pelo grupo esboçam as providências e as 

técnicas para atingir o alvo, sempre sob a supervisão do líder que 

procura ser um membro normal dentro do grupo, são feitos também 

debates para resolver as questões.  

Liderança e motivação andam juntas. Há sempre um bom 

relacionamento entre a equipe e o líder, que se mostram mais 

responsáveis e com mais vontade em executar as tarefas mesmo na 

ausência do líder.  

O líder democrático cria um ambiente organizacional mais 

produtivo. Ele está aberto as sugestões da sua equipe e confia ao 

delegar as funções, conquista da credibilidade através da admiração e 

respeito mútuo, incentiva e encoraja. 

Os liderados também exercem um papel de influência em seus 

lideres, somente com respeito, cooperação e diálogo entre todos os 

membros de uma organização, se consegue atingir ótimos resultados 

para a empresa.  
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