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O PAPEL DA LIDERANÇA E DA CHEFIA: 
um estudo bibliográfico

Cleyton Izidoro1

RESUMO: A liderança nos dias atuais vem sendo tema de diversas discussões no meio acadêmico, onde a definição e diferença entre 
chefia e liderança são conceitos que na maioria das vezes são tratados como sinônimos. Com a difusão do tema e os estudos cada 
vez mais aprofundados sobre o tema, o papel da liderança e da chefia tem sido alterado com a evolução do processo organizacional, 
bem como novas competências tem sido exigidas destas pessoas para ocuparem esta posição. Outro ponto relevante na liderança é 
este processo na visão dos liderados. Os líderes e os chefes são provocados para diferentes estilos de gerenciamento dos grupos de 
trabalho, das circunstâncias e das relações produtivas atuais, que condicionam as relações sociais e culturais.
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INTRODUÇÃO

O tema liderança nas organizações esta sempre no foco das pesquisas, onde vários autores buscam entender este fenômeno 
e tentar buscar uma “receita do bolo” para a aplicação direta afim atingir os resultados alcançados nas organizações. Com a 
globalização da economia e da informação, os modelos adotados pelas organizações de sucesso tendem a ser copiados, em busca de 
uma melhoria dos seus resultados. 

A liderança nas organizações vem assumindo ainda o papel de acompanhar as transformações ocorridas no ambiente externo 
e antever os impactos nas organizações, buscando ainda estratégias para melhor aproveitamento dos novos fenômenos. 

A liderança de pessoas nas organizações tem um papel fundamental para o alcance dos resultados, tendo em vista que independe do 
tamanho, ramo de negócio e tempo de mercado. O líder busca influenciar as pessoas a atuarem de modo ético-profissional. Tal abordagem 
da liderança começou a ser pesquisada no início do século XX, sob a ótica da relação entre líder e liderado onde exige a construção de laços 
de confiança, a fim de que se possa trabalhar coletivamente, com o intuito de alcançar objetivos (FINCK; BLANCHARD, 2007).

Conforme enfatiza Martins Filho (2010, p. 03): “Liderança é um tema que vem sendo discutido desde os mais remotos tempos 
pelo homem. Ser líder, formar líderes, parece ser um desafio constante do homem e das organizações”.

Por mais que o tema liderança seja difundido, ainda existe uma mistura entre o papel do líder e papel da chefia, sendo que em 
muitos casos existe uma sobreposição tendo em vista a popularização do assunto.

Dentro da rotina das organizações os trabalhadores são alocados e divididos em equipes, de com base nas suas atribuições e 
conhecimento.  No comando das equipes são colocados chefes responsáveis pelo alcance das metas e dos objetivos. Baseado nesta 
visão o processo mais adequado seria que todo chefe fosse um líder por seus métodos e por suas ações. Fato este que não se verifica 
na maioria dos casos nas organizações, cujo chefe geral nem sempre é líder. 

A presença e a atuação do líder podem modificar positivamente o comportamento dos grupos e da própria instituição, não que 
a presença do líder extingue o papel e a necessidade do chefe. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A liderança é uma temática cuja origem não é clara, pois se encontra interligada ao comportamento humano quando inserido 
em organizações desde que este passou a ser uma preocupação dos teóricos e/ou administradores das mesmas (TOLFO, 2010).

Bergamini (2009) afirma que os primeiros estudos são rudimentares e deixaram de considerar variáveis e circunstâncias que 
podem afetar diretamente o processo de interação líder/seguidor e que poderiam facilitar ou compreender a qualidade desse tipo 
de vínculo.
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Nunes (2009) divide os estudos relacionados à liderança em quatro abordagens:
Abordagem dos traços – predomínio até 1940;

Estilos de comportamento dos líderes – até o final dos anos 1960;

Situacional ou contingencial – dos anos 60 até o final dos anos 1980

E a nova Liderança, que tem predominado após 1980 até os dias atuais.

Apesar dos inúmeros conceitos, um ponto que se mostra também comum a quase todos, é o fato de referir-se a um fenômeno 
grupal. Em outra dimensão fica bastante evidente tratar-se de um processo de influencia, exercido de forma intencional pelo líder 
e seus seguidores (BERGAMINI, 2009).

Com isso a nova liderança passa a abordar o tema, e se configurando sob duas dimensões: a identificação e cultura. Estudos 
que tratam da liderança Transformacional, Carismática e Visionária são exemplos do que se configura como a Nova Liderança.

Nessa perspectiva, o líder fornece aos seus seguidores senso de direção e propósito, surgindo então à ênfase da posição do 
líder como um administrador do sentido (NUNES 2009).

Alguns autores afirmam que a liderança representa uma das competências do cargo do chefe. Para Gil (2010) afirma que mais 
do que administradores de pessoal e de recursos humanos, os gerentes devem desempenhar o papel de líder. No entanto, de acordo 
com Tolfo (2010), nem sempre isso é possível. Existe por parte de alguns autores o empenho na diferenciação entre as atividades e 
características dos líderes e dos gerentes.

TOLFO (2010) faz uma caracterização para diferenciar as atividades de chefia (gerência) das atividades de liderança.

 Com base no QUADRO 1, podemos afirmar que existe uma a compreensão de que liderança e gerência, mesmo que distintas, 
não são excludentes, e sim complementares, reafirmando a observação feita por Fagundes e Seminotti (2009).

Cunha e Silva (2010) destacam que as qualificações gerenciais são importantes, mas são insuficientes para garantir o êxito  
e a eficácia dos resultados organizacionais pretendidos. Em decorrência disso, os princípios de liderança ganham cada vez mais 
impulso na estrutura organizacional.

Para Fagundes e Seminotti (2009), o exercício da liderança e da gestão se faz notar onde se estabelece uma relação de 
interdependência entre os que fazem parte dela.  Desta forma, a liderança não é apenas uma qualidade que a priori certas 
pessoas têm e que pode ser mensurada. A capacidade de liderar depende do contexto na qual é exercida e das inter-relações que 
se estabelecem, não apenas entre líder e liderados, mas entre todos os atores que interagem na organização e compartilham a 
sua cultura, o planejamento estratégico da empresa e demais fatores organizacionais e sociais que permeiam esse cenário: líder-
liderado, liderados-liderados, líder-líderes (pares e superiores hierárquicos).

Shein (2009) entende que a função única da liderança que a distingue da gestão e da administração é a preocupação com a 
cultura, pois os líderes iniciam a criação do processo cultural e devem também gerenciar e, às vezes, mudar a cultura.

Fagundes e Seminotti (2009) afirmam que a discussão sobre essas duas dimensões da gestão é pouco privilegiada e, com 
efeito, percebe-se que muitas vezes a expressão “líder” aborda competências que não contemplam práticas mais objetivas, próprias 
do gerente, presente no cotidiano de quem atua em gestão.
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A liderança pode ser entendida como um processo social. Nesse caso, cada indivíduo é considerado um líder, e a liderança e 
percebida mais como um efeito do que uma causa. (NUNES 2009).

Sant´Anna (2009) afirma que os ocupantes de posições gerenciais devem direcionar suas energias para a otimização de 
recursos - estruturas, processos, tecnologia e pessoas - e à solução de problemas, coordenando e equilibrando opiniões conflitantes, 
o exercício de seu papel demandaria, além de conhecimento técnico, capacidade analítica, e atitudes, tais como, persistência, 
determinação e, fundamentalmente, tolerância e boa vontade.  Na outra ponta os , os líderes teriam papeis cujos atributos 
apresentam maior complexidade e imprevisibilidade, tornando a definição mais difusa. Isso, na medida em que, ao invés de se 
submeterem ou contestarem a norma, eles, continuamente, estão a criar novas idéias e a se colocarem em um papel, na estrutura em 
que se vêem inseridos, de visionários e articulistas de novas regras. Contrariamente ao perfil gerencial clássico, em que se espera 
de seus ocupantes que ajam para limitar as escolhas, reduzindo as complexidades; aos perfis de liderança são esperadas novas 
abordagens, novas possibilidades e, de início, novas imagens que empolguem as pessoas, para somente então delinearem opções que 
visariam dar substância a essas imagens.

Segundo Hunter apud Cunha e Silva (2010), o chefe usa o poder, ou seja, a sua autoridade é delegada e ocorre em função do 
seu cargo, sendo que a escolha da sua posição não é necessariamente do grupo.  Já o líder tem autoridade natural e destaca-se no 
grupo, independente de ocupar ou não o cargo de chefia. Esse líder exerce atividade que influencia todo o grupo, levando as pessoas 
a cooperarem para a  execução de um objetivo comum e que considera ideal 

A liderança inevitavelmente requer a utilização do poder para influenciar os pensamentos e ações de outras pessoas, o que 
corresponde a riscos, justificando esforços organizacionais na adoção de substitutivos, como o ideal de uma liderança coletiva e/
ou de uma ética gerencialista, que, em essência, enfatiza o desenvolvimento de gerentes, não de líderes individuais. Ética, a qual, 
se totalizante, tende a retroalimentar uma cultura burocrática, supostamente último bastião que protegeria as organizações dos 
excessos das subjetividades. (SANT´ANNA 2009)

Segundo esta afirmativa o chefe tem o poder institucionalizado pelo cargo, e podemos inferir que o líder também tem o poder, 
no entanto este poder é legitimado pelos liderados.

As organizações precisam estar preparadas para selecionar, nutrir e encorajar pessoas que possam desempenhar as funções 
do líder, mas deve contar também com gestores (ou gerentes) eficazes, que podem ser os próprios líderes ou outras pessoas. 
(ALMEIDA, NOVAES E YAMAGUTI 2008).

CONCLUSÃO

À medida que ampliamos nosso discernimento sobre os comportamentos, as atividades e os resultados das pessoas que 
ocupam posições de gestão, o conceito de liderança nas organizações contemporâneas continuará a se desenvolver especialmente 
em termos de cultivo de equipes e organizações mais produtivas e mais eficazes. Pode-se, portanto observar essas diferentes 
perspectivas para ajustá-las à sua situação e ao seu contexto específico.

O Chefe tem seu poder e papel institucionalizado pela empresa, no entanto cada vez mais passa a incluir no seu hall de 
atribuições atividades/comportamentos de liderança para garantia do alcance dos resultados, assim deixando a estigma de que o 
chefe é ruim e o líder é bom.

Desta maneira a tendência que a liderança seja incorporada cada vez mais no vocabulário das organizações como sinônimo 
de gerência/chefia, e a busca do perfil de gestor passará a incluir em maior proporção as competências comportamentais no que diz 
respeito liderança estratégica em detrimento das competências técnicas.
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