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INTRODUÇÃO

Liderança é a qualidade de quem pensa sempre à frente do
seu tempo, tem o desejo constante de aprender, além da
consciência de que deve ser digno de confiança e que faz parte
da equipe, mas com o papel fundamental de saber motivar e
Influenciar os liderados, de forma ética e positiva, para que
contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançar
os objetivos da empresa.

DESENVOLVIMENTO

Segundo TOLFO (2010), a liderança é uma temática cuja
origem não é clara, pois se encontra ligada ao comportamento
humano quando inseridos em organizações desde que esse
passou a ser um preocupação dos teóricos e/ou
administradores das mesmas.
Para VENDRAMINI (2000), na origem do termo, verifica-se que
a definição de “liderar”, palavra originária do inglês to lead
está registrada no ano 825 d.C. relacionada a comando,
direção, condução. A palavra líder remonta ao século XIV,
indicando aquele que conduz, enquanto “liderança” é
encontrada na língua inglesa somente no início do século XIX.
BOWDTICH,BOUNO (2006) afirmam que um dos primeiros
estudos sobre liderança foi a Abordagem dos Traços. Este
modelo direciona seu foco para a figura do líder, identificado
pelas suas características físicas e de personalidade. Desta
forma, a liderança seria identificada de forma natural, pois o
líder nasceria com certos traços diferenciados que o
conduziriam ao sucesso. Este pensamento perdura até o final
dos anos 40 e muitas críticas foram feitas a ele pelo seu
caráter universal, simplista e determinista
HESSELBEIN, COHEN (1999) entende que o líder convive com a
responsabilidade de alcançar resultados por meio de pessoas
e precisa desenvolver habilidades, competências e
ferramentas para esse fim. Quanto ao processo, a maior
relevância é dada a figura do líder, apesar que alguns dos
autores apontam que as mudanças no fator situacional levam
o líder a se adaptar à elas.

Segundo Peter Drucker, 2014) a única verdadeira definição de um
líder é alguém que tem seguidores. Um líder eficaz não é alguém que
seja amado ou admirado. Ele ou ela é alguém cujos seguidores fazem
a coisa certa. A popularidade não é liderança, os resultados à são. Os
líderes são altamente visíveis, portanto eles dão os exemplos. A
liderança não é posição, privilégios, títulos ou dinheiro. É
responsabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Liderança é uma capacidade que nasce com a pessoa ou
que é desenvolvida por ela, dependendo da sua necessidade.

Bons gerentes tendem a ser bons líderes se optarem por
isso, e desenvolverem-se nesse sentido. Do contrário, tendem
a ser meras peças administrativas, sem envolvimento com a
visão da empresa e baixa capacidade de compartilhamento
dessa visão com seus subordinados.

É fundamental a existência de pessoas com características
de liderança nas posições de gerenciamento das empresas.
Esses gestores contribuirão para a construção de um bom
ambiente de trabalho, estimulando aqueles que estão ao seu
redor.
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