
T
oda organização depende de um controle e de 

métodos de gestão que permita ter certo tipo de 

influência sobre seus colaboradores. Para isto, as 

empresas utilizam-se de seus gerentes e gestores, 

como meio para manter o controle e influenciar os cola-

boradores a agirem de tal forma que a empresa atinja seus 

objetivos e suas metas.

Liderar envolve muito mais do que mandar e se fazer 

obedecer. Daí é que entendemos que nem todo líder é 

gestor e nem todo gestor é líder. De qualquer forma, po-

demos citar três tipos básicos de liderança que encontra-

mos na atualidade:

líder autoritário: é aquele se impõe pelo poder, pela autoridade 

que tem devido à sua função ou cargo. Nem todo líder autoritá-

rio é um ser tirano, existem muitos líderes autoritários carismá-

ticos. Em geral, este tipo de líder é comprometido com as metas 

e os resultados da empresa, esquecendo, muitas vezes, do fator 

humano ao traçar seu plano de ação, desconsiderando algumas 

das necessidades mais básicas de seus colaboradores.

líder consultivo: é o tipo de líder que se preocupa em ou-

vir atentamente a opinião dos membros da equipe e mantém 

um canal de comunicação sempre aberto com a equipe. Em 

geral, este tipo de líder aprimora a sua capacidade de lideran-

ça e testa diversos modelos de liderança e ação, a !m de se 

identi!car melhor com um modelo de gestão que seja com-

patível com o seu per!l. 

líder participativo: é o líder democrático, o que se preo-

cupa em atender aos anseios de toda a equipe, buscando um 

ponto de equilíbrio entre os objetivos da empresa e os objeti-

vos pessoais de cada colaborador.

Somos seres humanos em constante mudança e cres-

cimento, nossa capacidade de liderar e conduzir pesso-

as se desenvolve na mesma medida em que aprendemos 

a nos conhecer melhor e a entender os outros que estão 

ao nosso lado. Sendo assim, o bom líder é aquele que 

busca o autoconhecimento e que demonstra equilíbrio 

e sabedoria. 
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