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RESUMO 

 
GENELHU, Elcione Dias. Recursos Humanos; LIDERANÇA NA PRODUÇÃO: Um 
Estudo de Caso no Setor de Desossa na Empresa JBS Friboi na Unidade de 
Araputanga-MT. 2015. 44. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de 
Administração, Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga. 2015.  
 

Este trabalho de curso buscou identificar e descrever a importância da liderança na 

produção e mostrar como ela e essencial dentro de uma organização. Traz também 

uma pequena abordagem sobre a gestão de pessoas, o desenvolvimento da 

liderança e a condução dos colaboradores para alcançar seus objetivos dentro das 

organizações, e por fim uma conciliação da teoria e pratica através da pesquisa 

sobre o perfil de liderança na produção no setor de desossa do frigorifico da JBS 

uma unidade de Araputanga MT. A metodologia utilizada traz uma abordagem 

qualitativa e quantitativa, quanto aos objetivos descritiva e explicativa e por fim no 

que tange as ferramentas de coleta de dados pesquisas bibliográficas, online e de 

campo. Com a intenção de levantar os pontos fortes e fracos do estilo de liderança, 

foi realizado uma pesquisa de campo, com perguntas fechadas, respondidas pelos 

colaboradores da empresa JBS Friboi no setor de desossa na unidade de 

Araputanga. Esta pesquisa apresentou alguns resultados satisfatórios quanto o 

estilo de liderança existente, motivação e a comunicação que influencia o 

relacionamento entre líderes e colaboradores. 

 

Palavras chaves: Gestão de pessoas, Liderança, Estilo de liderança. 
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ABSTRACT 

 

GENELHU, Elcione Dias. LEADERSHIP IN PRODUCTION: A Case Study in Boning 
Sector in the Company JBS Friboi in Araputanga Unit, MT. 44. Monograph 
Faculdade Catolica Rainha da Paz. Araputanga. 2015. 
 
This research sought to identify and describe the importance of leadership in the 

production and show how it is essential within an organization. It also brings a small 

approach to people management, development leader and the conduct of its 

employees to achieve their goals within the organization, and finally a huge 

reconciliation of theory and practice through research on the leadership profile in the 

production in the sector of JBS refrigerator Bones a drive Araputanga MT. The 

methodology provides a qualitative and quantitative approach, descriptive and 

explanatory, finally the literature, and a case study. In order to raise the strengths and 

weaknesses of the leadership style was conducted a field survey with closed 

questions answered by employees of JBS Friboi company in the deboning sector in 

Araputanga unit. This research showed satisfactory results as the existing leadership 

style, motivation and communication that influences the relationship of the leaders 

with employees. As for the general and specific objectives, the researcher considers 

this satisfactory survey with results and proposals that fit the company's leadership 

the same can apply this research that will get good results. 

 
 

Key words: people management, leadership, leadership style.  
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1 INTRODUÇÃO 
   

O presente trabalho apresenta o quanto é importante a presença de um líder 

no setor de produção, um bom líder tem que conhecer todos os integrantes de sua 

equipe e saber motivar os mesmos para que possam atingir as metas traçadas, a 

principal arma que um líder tem e a comunicação, com essa habilidade de 

comunicar os gestores conseguirá influenciar as pessoas para atingir os objetivos. E 

para alcançar estes objetivos o líder desempenha um papel fundamental na 

empresa que é a motivação, direcionando o desenvolvimento dos colaboradores, 

com isso a empresa obterá resultados positivos. 

A delimitação deste estudo constitui-se na Liderança na Produção: Um estudo 

de caso no setor de desossa na empresa JBS Friboi na unidade de Araputanga. 

Explicitam-se os motivos de ordem teórica e pratica que justificam a pesquisa.  

A definição do tema pelo acadêmico é uma forma de verificar quais tipos de líderes 

atuam na desossa da JBS Friboi de Araputanga, pois com este estudo de caso 

passara a se ter uma melhor ideia de qual modelo é seguido no setor, e identificar se 

o mesmo é autocrático, democrático, liberal etc. Outros fatores são o ineditismo do 

tema, importância social, jurídica e política. 

 Nota-se que quando há um bom relacionamento entre líderes e colaboradores 

os mesmo ficam motivados e tem um bom desempenho, enfrentando assim novos 

desafios com mais facilidade. 

O presente trabalho demonstra qual a importância do líder no setor de 

desossa. Um bom líder influencia os seus liderados para que as coisas ocorram 

naturalmente, sem necessitar o uso de subornos, fazendo com que os mesmos se 

dediquem ao máximo e se entreguem voluntariamente. 

A liderança na produção possivelmente esteja relacionada diretamente ao 

relacionamento entre líderes e liderados, pois se sabe que os mesmos passam a 

maior parte de suas vidas dentro das organizações por isso deve haver um bom 

relacionamento entre eles. 

Para elucidar alguns itens desse cenário a problemática abordada foi: qual é o 

tipo de liderança predominante no setor de desossa na unidade da JBS de 

Araputanga/MT? Logo, como objetivo principal buscou-se identificar que tipo de 

liderança é predominante no setor de desossa da empresa JBS de Araputanga/MT. 
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A pesquisa obteve uma abordagem qualitativa e quantitativa, quanto aos 

objetivos foi uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, em relação aos 

procedimentos foi uma pesquisa bibliográfica e estudo de caso, a técnica utilizada foi 

questionário com perguntas fechadas e a delimitação do universo pesquisado foram 

20 colaboradores da empresa JBS Friboi no setor de desossa. 

A presente pesquisa está estruturada em seis itens, sendo: O primeiro item 

constitui a parte introdutória do trabalho com uma breve abordagem do tema 

pesquisado. O segundo item apresenta a contextualização, ou seja, histórico geral 

da empresa. O terceiro item aborda a fundamentação teórica que baseia este 

trabalho com gestão de pessoas, liderança e tipos de liderança. O quarto item 

aborda a metodologia explicando qual foi o método de abordagem, os objetivos, os 

procedimentos e as técnicas e a seleção do sujeito que participaram desta pesquisa. 

O quinto item apresenta a análise e discussão dos resultados por meio da tabulação 

dos dados através de gráficos e da análise dos mesmos embasados no referencial 

teórico. E por fim o sexto item apresenta as considerações finais do trabalho com a 

apresentação dos resultados, sugestões de melhoria a partir da visão do 

pesquisador, indicativo de estudo para outros pesquisadores; finalizando com as 

referências e apêndice. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

De acordo com dados colhidos junto a documentos na empresa JBS de 

Araputanga as origens da mesma são as seguintes: remonta à 1953, quando seu 

fundador, José Batista Sobrinho, iniciou as operações de uma pequena planta com 

capacidade de processamento de cinco cabeças de gado por dia, na cidade de 

Anápolis, em Goiás, na região Centro-Oeste do Brasil. 

Entre os anos de 1970 a 2001 a JBS expande significativamente as 

operações no setor de carne bovina no Brasil. Por aquisições e investimento nas 

unidades já existentes, a companhia alcançou a capacidade de abate diária de 5,8 

mil cabeças. 

De 2001 a 2006, o grupo passa a operar 21 plantas no Brasil e 5 na Argentina 

e aumenta sua capacidade de abate para 19,9 mil cabeças por dia. Em 2005, a 

companhia inicia seu processo de internacionalização e adquire 100% do capital 

social da Swift-Armour, maior produtora e exportadora de carne bovina na Argentina. 

A unidade de Araputanga MT está localizada a 1,5 quilômetros e meio da 

cidade – bairro industrial. Atualmente a empresa está dividida em 55 setores sendo 

consideradas umas das melhores do grupo. A empresa iniciou suas atividades em 

01/06/2001 e hoje com capacidade de abate em média de 900 bois por dia, e há 14 

anos vem contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade. 

Em 2007 a JBS é a primeira empresa no setor frigorífico a abrir seu capital na 

bolsa de valores no Brasil. Nesse mesmo ano a companhia expande suas operações 

por meio da aquisição da empresa norte-americana Swift Company, representando 

seu ingresso nos mercados de bovinos e suínos nos EUA e na Austrália. 

Por volta de 2008 a companhia adquire a Tasman Group, na Austrália, a 

Smithfield Beef, divisão de bovinos da Smithfield Foods, nos EUA, e os 

confinamentos da Five Rivers, com capacidade para engordar 2 milhões de animais 

por ano. 

Em 2009 a JBS incorpora o frigorífico Bertin, até então segundo maior no 

Brasil, e adquire o controle acionário da Pilgrim’s Pride, ingressando no mercado 

norte-americano de aves. Além disso, a companhia amplia sua capacidade diária de 

abate no Brasil em 5.150 bovinos, com a aquisição de 5 novas unidades. 

E em 2010 o grupo adquire a Tatiara Meats e os ativos da Rockdale Beef, na 

Austrália, além do Grupo Toledo, na Bélgica. Também anuncia a aquisição do 
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confinamento McElhaney nos Estados Unidos e amplia sua participação na Pilgrim’s 

Pride para 67,27%. Realiza entre abril e maio daquele ano uma oferta pública 

primária de 200 milhões de ações ordinárias, equivalente a R$ 1,6 bilhões. 

Em 2012 nos Estados Unidos, a JBS aumenta novamente sua participação na 

Pilgrim’s Pride, assumindo 75,3% do capital social da empresa. No Brasil, amplia a 

capacidade anual de processamento de bovinos em 2 milhões de cabeças e inicia 

sua operação no segmento de aves, expandindo em 15% sua capacidade global de 

produção nessa categoria, por meio do aluguel dos ativos da Frangosul. A Vigor 

deixa de ser uma subsidiária da JBS e realiza a abertura de seu capital, passando a 

ter uma estrutura corporativa própria e independente. 

Por volta de 2013 a companhia adquire a Seara Brasil e se consolida como 

líder global no processamento de aves. O negócio eleva em 33% a capacidade 

diária de produção de frango, em 30% a de suínos, 14% a de couro e em 30% o 

número de colaboradores. Além disso, o grupo passa a atuar no segmento de 

alimentos industrializados, se transformando na segunda maior plataforma brasileira 

de produção e distribuição de produtos de valor agregado. 

Com seis décadas de história, a JBS é atualmente a maior produtora de 

proteínas do mundo. A companhia opera no processamento de carnes bovina, 

suína, ovina e de frango e no processamento de couros. Além disso, comercializa 

produtos de higiene e limpeza, colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, entre 

outros. O diversificado portfólio do grupo conta com marcas reconhecidas em todo o 

mundo como Swift, Friboi, Maturatta, Cabana Las Lilas, Pilgrim’s, Gold Kist Farms, 

Pierce e 1855. Essa variedade de produtos e a presença em 24 países de 5 

continentes (entre plataformas de produção e escritórios) atendem mais de 300 mil 

clientes em mais de 150 nações. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Vergara (2013, p. 29). Denomina-se referencial teórico o capitulo do 

projeto que tem por objetivo os estudos sobre o tema, ou especificamente sobre o 

problema, já realizadas por outros autores. 

 

 

3.1 Gestão de Pessoas  

 

 A gestão de pessoas é muito importante porque ela diferencia o que as 

pessoas quer da empresa e o que a mesma quer das pessoas. 

 

A gestão de pessoas deve ocorrer a partir da visão integrada das pessoas e 
de questões fundamentais como: as expectativas sobre as relações de 
trabalho, o contato psicológico entre o que a pessoa quer da empresa e o 
que está quer do seu pessoal, perfis e tipos de personalidades, grupos, 
equipes, lideranças, processos de cooperação, competição, apatia, cultura 
organizacional, valores, questões éticas, entre outros aspectos ligados a 
vida social (FRANÇA, 2013, p.4). 

 

 Segundo França (2013, p.4), na gestão de pessoas existe um fenômeno com 

grandes diferenças e de diversas variáveis, saber o que a pessoa quer da empresa 

e o esta quer do seu pessoal. Se as mesmas tiverem objetivos individuais, 

acarretara grandes problemas para ambas partes. 

 Se as pessoas e as organizações tiverem um relacionamento estável, será 

fácil alcançarem seus objetivos por que e no interior da empresa que passamos a 

maior parte do nosso tempo, nem todas as pessoas são iguais, cada uma tem suas 

próprias características e suas opiniões a serem dadas, como cada qual segue seus 

valores e agem com diferentes atitudes. 

 
 

Gestão de pessoas é um tema da maior importância. Primeiro, porque é no 
interior das empresas que passamos a maior parte das nossa vidas. 
Segundo porque as empresas podem ser tudo, mas nada serão se não 
houver pessoas a deferir-lhes a visão e o proposito, a escolher estruturas e 
estratégias, a realizar esforços de marketing, a administrar recursos 
financeiros, a estabelecer metas de produção, a definir preços e tantas 
outras decisões e ações (VERGARA, 2010, p. 9). 

  

 De acordo com Chiavenato (2010, p.14 - 16), cada processo tende a 

favorecer ou prejudicar os demais, quando bem ou mal utilizado. Os seis processos 
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da gestão de pessoas enfatiza a importância de como as organizações devem 

recrutar e selecionar, treinar e manter seus colaboradores. Pois se eles forem 

levados com a devida importância, sem diferenciar o modo de tratar, 

independentemente da preferência, a harmonia e o bom desempenho da empresa 

estará garantido, mas se houver uma diferença, se eles perceberem que suas 

opiniões não são levadas a sério, com certeza a desavença ocorrera, e assim 

acarretara no mau funcionamento e desempenho da empresa. 

 A gestão de pessoas é um processo que auxilia as empresas a recrutar, 

controlar e manter os colaboradores dentro das organizações será norteado os seis 

processos de gestão de pessoas:  

 

Figura 01 – Os seis processos de gestão de pessoas segundo Chiavenato.

 

    Fonte: Chiavenato (2004, p. 14). 

 

 De acordo com os seis processos de gestão de pessoas serão destacados as 

ideias de cada perfil. 
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 Processos de agregar pessoas: onde a empresa dispõe vagas para o 

recrutamento de pessoas; 

 Processos de aplicar pessoas: será feito uma análise de acordo com a 

capacidade de cada colaborador para desenvolver uma função especifica; 

 Processos de recompensar pessoas: é um processo de remuneração e de 

incentivar as pessoas para satisfazer suas necessidades; 

 Processos de desenvolver pessoas: são processos de treinamento e 

capacitação que a empresa oferece aos seus colaboradores, para que os 

mesmos possam progredir no desenvolvimento de sua carreira; 

 Processos de manter pessoas: nesse processo são utilizadas várias 

condições, como qualidade de vida, segurança, disciplina e áreas de lazer; 

 Processos de monitorar pessoas: neste processo são utilizados meios para o 

controle de horas trabalhadas na empresa, e para verificar o desenvolvimento 

dos serviços prestados por cada trabalhador (CHIAVENATO, 2010, p.15-16). 

  

 

3.2 Liderança 

  

 Nesse contexto de Maximiano (1997, p. 176) pessoa que comanda com 

sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades especificas é líder. Liderança 

e o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade 

de outras pessoas, os liderados seguem o líder por alguma razão ou motivo. O 

termo liderança enfatiza vários paradigmas. Para que se possa identificar um líder 

deve procurar em cada ação dos mesmos vários termos que serão mostrados neste 

trabalho. Não é simplesmente ele chegar e determinar uma tarefa e um prazo para 

que se cumpra a mesma, primeiramente o líder deve buscar conhecer e motivar 

seus liderados, o que influencia cada ação dos mesmos, para que assim ele possa 

identificar e distribuir as tarefas. Proporcionar a eles um bom ambiente de trabalho, 

demonstrando que se importa com as opiniões e sugestões expostas por eles. Se o 

principal foco do líder é manter um bom relacionamento entre sua equipe e um 

resultado satisfatório no desenvolvimento da empresa. 

 Segundo Robbins (2010, p. 359), “liderança é a capacidade de influenciar um 

conjunto de pessoas para alcançar metas e objetivos”. 
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 Quando a organização se preocupa com o futuro de sua empresa e com seus 

recursos humano, a mesma procura obter um bom líder para motivar e impulsionar 

seus colaboradores a trabalharem em conjunto para atingir seus objetivos. 

 

Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o 

comportamento e a mentalidade de outras pessoas. Proximidade física ou 

temporal não é importante nessa definição. Um cientista pode ser 

influenciado por um colega de profissão que nunca viu ou mesmo que viveu 

em outra época. Da mesma forma, líderes religiosos são capazes de 

influenciar adeptos que estão muito longe e que têm pouquíssimas chances 

de vê-los pessoalmente (MAXIMIANO, 1997, p. 176). 

 

 Dentro de uma organização o papel mais importante é o do líder, pois ele 

deve conhecer cada característica das pessoas que lidera, e com isso conseguirá 

influenciar as pessoas a obter um resultado satisfatório. Um bom líder tem que 

exercer sua função todos os dias, meses e anos, e em diferentes situações.  

 O líder formal é eleito por alguma organização ou por forças maiores que 
lhe dá poder e autoridade, já o líder informal é aquele líder que surge em 
alguma circunstância inesperada onde os outros colaboradores elege o 
mesmo para os representarem (VECCHIO, 2008, p.147).  

 

 Um bom líder tem que deixar bem claro e ser comunicativo nas decisões 

tomada pelos gestores das organizações, com isso conseguirá motivar de algum 

modo os liderados. 

 
A comunicação funciona como alicerce da liderança, uma vez que o 
requisito básico para o líder é a capacidade de transmitir sua mensagem de 
modo a persuadir, inspirar ou motivar seus seguidores. Isto significa 
habilidade com as palavras, o modo de dize-las e a capacidade de 
transformar ideias e mensagens convincentes (MAXIMIANO, 1997, p. 185). 

 
 
 Um bom líder tem que saber motivar as pessoas com um bom argumento, é 

essencial que o mesmo tenha uma boa capacidade de comunicação. A base da 

liderança é a habilidade de se comunicar de uma forma clara e objetiva, 

convencendo as pessoas a andar lado a lado de seu líder, sempre focando no 

objetivo principal. 
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3.3 Tipos de Liderança 

 

 Em uma organização existem vários tipos de líderes, neste trabalho veremos 

a diferença entre os líderes autocrático, democrático, liberal e situacional. 

 Autocrático: ele não se interage muito com sua equipe, e com isso acaba 

tomando muitas decisões sozinhas. Seu foco está sempre nas tarefas que são 

determinadas para seu grupo, no cumprimento de prazo e no alcance das metas e 

assim acaba exigindo muito de seus liderados, está sempre cobrando o 

desenvolvimento de sua equipe e de cada pessoa que ele designa uma tarefa, sua 

busca é ultrapassar as metas atingidas anteriormente e superar as concorrências, 

seu foco não e só o trabalho em equipe mas sim designar tarefas para as pessoas 

que o mesmo lidera. 

 Democrático: este líder busca se interagir ao máximo com sua equipe, 

sempre ouvindo opiniões e usando ideias que lhe são passadas pelo grupo. Sua 

principal preocupação é manter a harmonia entre seus liderados, procura não cobrar 

de mais das pessoas e sim orienta-las. Insiste sempre no trabalho em equipe, 

defende e apoia seu grupo quando é necessário, e os aconselham a sempre buscar 

e solucionar os problemas.  

Liberal: e aquele que dá total liberdade para as pessoas nas organizações o 

mesmo tem a mínima participação nas tomadas das decisões.  

Situacional: em uma organização o líder tem que ser flexível a liderar as 

pessoas de acordo com a situação, existe vários tipos de modo para influenciar as 

pessoas, se o líder conseguir controlar os liderados em qualquer situação o mesmo 

conseguirá influenciar as pessoas a atingir os objetivos determinado, (MAXIMIANO, 

1997, p.189-202).  

Independente do estilo de líder, o mesmo deverá sempre buscar a motivação 

de sua equipe. De acordo com Maximiano (2010, p. 231), “a palavra motivação 

deriva do latim motivus, movere, que significa mover”. Ou seja, o que estimula as 

ações das pessoas, o que interfere no modo de elas agirem. 
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Figura 02 – Motivação segundo Maximiano. 

Fonte: Maximiano, (2010, p.232). 

 

  As pessoas realizam tarefas de acordo como são motivadas, quanto mais 

intensas for à motivação que lhe passar mais tempo ela permanecerá com foco em 

seu objetivo, cumprindo assim sua meta com resultados satisfatórios e de acordo 

com o que lhe foi ordenado. 

 De acordo com Maximiano (2010, p.231). “A motivação para o trabalho é 

resultante de uma interação complexa entre os motivos internos das pessoas e os 

estímulos da situação ou ambiente”. 

 

Figura 03 – Motivos da motivação segundo Maximiano. 

Fonte: Maximiano, (2010, p. 233)   
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 Motivos internos são as necessidades, aptidões, interesses, valores e 

habilidades das pessoas. Os motivos internos fazem cada pessoa a ser capaz 

de realizar certas tarefas e não outras; sentir-se atraída por certas coisas e 

evitar outras; valorizar certos comportamentos e menosprezar outros. São os 

impulsos interiores, de natureza fisiológica, e psicologia, afetados por fatores 

sociológicos, como os grupos ou a comunidade de que a pessoa faz parte. 

 Os motivos externos são estímulos ou incentivos que o ambiente oferece ou 

objetivos que a pessoa persegue. Os motivos externos satisfazem 

necessidades, despertam sentimentos de interesse ou representam 

recompensas desejadas. São motivos externos todas as recompensas e 

punições oferecidas pelo ambiente, os padrões estabelecidos pelo grupo de 

colegas, os valores do meio social, as oportunidades de carreira e muitos 

outros componentes da situação de trabalho (MAXIMIANO, 2010, p. 233). 

Ainda de acordo com Maximiano (2010, p. 233), nos motivos internos as pessoas 

realizam certas tarefas ao sentir-se atraídas por certas coisas como, necessidades, 

interesses e valores. Nos motivos externos elas são influenciadas pelo ambiente 

onde estão, as vezes são recompensadas com valores do meio social e as 

oportunidades de carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   21 

 

4 METODOLOGIA 

 

 A metodologia é uma forma de esclarecer as etapas de uma pesquisa 

científica; com o que e como serão obtidos os dados e de que forma será feita sua 

análise que sustentara a tese abordada neste projeto. De acordo com Richardson 

(2012, p. 22) “a metodologia são as regras estabelecidas para o método cientifico, 

por exemplo: a necessidade de observar, a necessidade de formular hipóteses, a 

elaboração de instrumentos etc.”  

 

 

4.1 Tipos de Pesquisa  

 

 A abordagem utilizada foi a qualitativa e quantitativa. De acordo com 

Richardson (2012, p. 70). “O método quantitativo representa, em princípio, a 

intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e 

interpretação...”. 

 
O método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo 
emprego da quantificação tanto nas modalidades de coletas de 
informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas 
desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, as mais 
complexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão etc. 
(RICHARDSON, 2012, p.70). 
 
 

 A técnica quantitativa foi utilizada como uma forma de obter resultados 

traduzidos em números essas informações foram obtidas dos colaboradores sobre a 

liderança na produção.  

 Esse método é bastante utilizado por pesquisadores, as informações colhidas 

são essenciais de caráter qualitativos. Os dados serão colhidos em números e 

transformados em informações para que se possam tomar as possíveis decisões de 

acordo com os dados obtidos. 

Esse método foi utilizado na coleta dos dados para a solução dos problemas. 

. De acordo com Richardson (2012, p. 79). “A abordagem qualitativa de um 

problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser 

uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social”. 

Esta pesquisa desperta nos entrevistados o interesse de pensarem livremente 

sobre a liderança na produção. 
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(...) a pesquisa qualitativa é apropriada para a avaliação formativa, quando 
se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano, ou mesmo 
quando e o caso da proposição de planos, ou seja, quando se trata de 
selecionar as metas de um programa e construir uma intervenção, mas não 
é adequado para avaliar resultados de programas ou planos (ROESCH, 
2010, p.154).  

 

 Ao realizar essa pesquisa o investigador obteve dados de diversos fatores e 

elementos, utilizando uma técnica especifica para coletar os dados esses dados são 

as informações necessárias para o estudo de caso. 

 Quanto aos objetivos assumiu caráter exploratório, descritivo e explicativo: 

 De acordo com Gil (2010, p.27-28) são três os principais objetivo de uma 

pesquisa: 

A. Exploratórias têm como proposito proporcionar maior familiaridade com o 

problema. 

B. Descritivas têm como objetivo a descrição das características de 

determinada população. 

C. Explicativas têm como proposito identificar fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência de fenômenos.  

 Este tipo de pesquisa tem como finalidade de explorar, descrever e explicar o 

passo a passo de como é o estilo de liderança na desossa da JBS Friboi de 

Araputanga MT. 

 De acordo com Roesch (2010, p.137). Quanto aos objetivos assumirá caráter 

descritivo, em conformidade com as respostas obtidas das perguntas feitas aos 

colaboradores, descartando a hipótese de explicações sobre a pesquisa, apesar de 

que todos os resultados serão baseados em cada detalhe observados durante a 

mesma. 

 

(...) o objetivo é obter informação sobre uma população. São apropriados 
para pesquisa-diagnósticos. Pesquisas de caráter descritivo não procuram 
explicar alguma coisa ou mostrar relações causais, como as pesquisas de 
caráter experimental. Censos, levantamentos de opiniões pública ou 
pesquisa de mercado procuram fatos descritivos; buscam informação 
necessária para a ação ou predição. Pesquisa descritivas não respondem 
bem ao porque, embora possam associar certos resultados a grupos de 
respondentes (ROESCH, 2010, p.137).   
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 Este tipo de pesquisa tem como finalidade descrever o passo a passo de 

como é o estilo de liderança na desossa da JBS Friboi de Araputanga/MT. 

 A pesquisa bibliográfica é uma ferramenta que possui uma abordagem de 

grande importância, pois ajuda os leitor a entender melhor os conteúdos a ser lido, 

este e um método muito útil para a literatura. 

Através de leitura o pesquisador busca entender os problemas para conseguir uma 

solução para os mesmo. 

 Segundo Roesch (2010, p.106), “a revisão da literatura é uma das seções 

mais longas e trabalhosas do projeto. Na pratica, implica seleção, leitura e analise de 

textos relevantes ao tema do projeto”. 

 De acordo com Roesch (2010, p.106-107). Ao ler o texto o leitor analisa o 

tema que mais lhe agrada e passa a investigar no conteúdo os problemas que lhe 

causa duvidas, com isso o leitor toma uma decisão de que o material dará suporte 

para tirar suas dúvidas, o mesmo tem como base o título do livro como referência. 

 O levantamento e uma técnica de obter informação para ter uma visão do 

problema no momento dentro das organizações, de acordo com Roesch (2010, 

p.138). “É um método usado para saber as necessidades e as opiniões das 

pessoas, esse método era aplicado por psicólogos para conseguir as informações 

necessárias para suas pesquisas”. 

 
 

Com a escassez de trabalhadores e os salários congelados, as firmas 
precisavam dar atenção especial as reclamações dos empregados. Os 
levantamentos de atitudes contribuíam para este propósito. Na mesma 
época, para levantar o moral da população, o Serviço de informação da 
Guerra empregava o serviço de órgãos de opinião pública (ROESCH, 2010, 
p. 138). 

  

 Essa pesquisa e de suma importância para o estilo de liderança da empresa, 

pois com este levantamento será possível recolher informações diretas das pessoas 

envolvidas que percebem a atuação da liderança, assim a organização saberá 

detectar os possíveis pontos fracos na liderança e também conseguirá saber qual e 

o verdadeiro interesse de cada líder com a empresa.  

 Este tipo de instrumento de pesquisa coloca lado a lado o pesquisador do 

pesquisado para identificar os problemas que existe. 

 

 A pesquisa participante não se esgota na figura do pesquisador. Dela 
tomam parte pessoas implicadas no problema sobre investigação, fazendo 
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com que a fronteira pesquisador/pesquisado ao contrário do que ocorre na 
pesquisa tradicional (VERGARA, 2005, p. 49).  
 

 Com este modelo de pesquisa o investigador fica próximo as pessoas que 

estão envolvidas na investigação, observando os membros dos grupos que foi 

selecionado para vivenciar esta pesquisa. Se o pesquisador ganhar a confiança dos 

indivíduos sua pesquisa terá uma melhor satisfação nos resultados finais. 

 Como última classificação da pesquisa foi abordado o estudo de caso que 

serviu para fazer uma pesquisa profunda e exaustiva de um único objeto. 

 
 

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas 
ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de 
um ou poucos objetivos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados (GIL, 2010, p.37). 

  

 Foi pesquisado de forma exaustiva a liderança utilizada no setor de desossa 

da empresa JBS de Araputanga no intuito de contribuir para o aumento quantitativo 

de pesquisas sobre o tema e para a identificação do perfil de liderança no setor 

citado acima. 

 

 

4.2 Métodos 

 

 Os métodos científicos não são usados somente em pesquisas de caráter 

cientifico, qualquer pesquisa que tenha como objetivo traçar um caminho com 

segurança e exatidão em seus resultados deve adotar esta técnica. Pois é com o 

auxílio dos métodos que as pesquisas cientificam conseguem buscar seus 

resultados de uma forma clara e verdadeira, passando assim mais confiança para 

quem busca tal conhecimento. 

 
Assim, o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 
com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 
conhecimentos validos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, 
detectando erros e auxiliando as decisões do cientista (LAKATOS; 
MARCONI, 1991, p. 83). 

 

 Métodos é uma forma de explicar alguns acontecimentos com base nos 

conhecimentos obtidos, procurando encontrar os erros e acertos para que se possa 
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chegar ao objetivo de uma forma clara passando a segurança de que toda 

informação ali passada é segura e tem fundamentos. 

 A palavra dialética significa discutir e debater, este é um processo usado em 

debate onde um assunto é colocado em discussão e cada parte vai falar seu ponto 

de vista. 

 O pesquisador colocou algumas questões para que os colaboradores 

exponha seu ponto de vista e de suas opiniões. 

 O método ocorre por meio de contradições ou negação, com essas dúvidas 

ocorre várias transformações de opiniões. O método dialético serve para investigar 

as contradições na realidade para o desenvolvimento do mundo, essa pesquisa 

serviu para diferenciar que tipo de líder temos na desossa da empresa JBS Friboi de 

Araputanga/MT. 

 
Os argumentos da dialética dividem-se em três partes: a tese, a antítese e a 
síntese. A tese refere-se a um argumento que se expõe para ser impugnado 
ou questionado; a antítese é o argumento oposto à preposição apresentada 
na tese e a síntese é uma fusão das duas proposições anteriores que retêm 
os aspectos verdadeiros de ambas preposições... (RICHARDSON, 2012, p. 
45). 

 

 
 . 

4.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

 De acordo com Vergara (2013, p. 52). “O questionário caracteriza-se por uma 

série de questões apresentadas aos respondentes, por escrito, de forma impressa 

ou digital”. 

 Nessa parte da pesquisa foi aplicado um questionário com perguntas 

fechadas para saber a opinião dos colaboradores e de acordo com suas respostas 

foi deduzido qual estilo de liderança é exercida no setor de desossa. 

 Foi elaborado um questionário com quinze questões fechadas para facilitar e 

obter resultados satisfatórios. A pesquisa foi realizada no setor de desossa, na 

empresa JBS Friboi, situada no município de Araputanga/MT. 
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4.4 Delimitação do universo a ser pesquisado 

  

 A presente pesquisa tem como universo pesquisado a empresa JBS de 

Araputanga/MT. 

 

 

4.4.1 População e Amostra 

  

 A população escolhida para pesquisa foram os colaboradores do setor da 

desossa dianteiro que totalizam 40 pessoas; e a amostragem foi constituída por 20 

colaboradores do setor de desossa que representam 50% da população. 

 O critério para escolha dos 20 participantes foi a acessibilidade e 

aceitabilidade. 

No frigorifico tem desossa dianteiro e traseiro, mas a pesquisa foi realizada no 

setor do dianteiro, a desossa começa às 7:00 as 15:00 horas. 

Neste setor tem dois líder dois sendo um e supervisor e o outro e treinador os 

dois ocupa cargo de líder. A pesquisa foi aplicada no horário de almoço, os 

colaboradores tem uma hora para almoçar. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Caracterização dos participantes 

 
 

Esta pesquisa analisou os dados coletados juntos aos colaboradores da 

empresa JBS Friboi de Araputanga-MT no setor de desossa, para sabermos como 

está o relacionamento entre líder e os liderados. 

 
 
Bloco – 01 Perfil dos participantes 

 

Gráfico 1 - Sexo 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

  

Conforme a análise do grafico um, observa-se que no setor de desossa há 

uma pequena participaçao das mulheres, 85% é do sexo masculino e apenas 15% é 

feminino. Estas variasões de gênero neste setor ocorrem possivelmente por causa 

dos serviços braçais que exigem muito esforço fisico. 

 

 
 
 
 
 
 

85% 

15% 
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Gráfico 2 - Idade 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 
 
 

De acordo com o gráfico dois, 5% tem a idade entre 18 a 21 anos, 35% tem 

entre 22 a 26 anos, 45% tem entre 27 a 35 anos, 15% tem entre 36 a 45 anos e 0% 

acima de 46 anos. O percentual maior e de 45% com essa faixa e predominante de 

jovem que se enquadra no perfil exigido para os setores, pois na desossa as 

atividades de depende de muito esforço físico. 

 
 

 Gráfico 3 - Quanto tempo de serviço na empresa 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 
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Segundo o gráfico três no setor de desossa, menos de um ano é de 0%, um 

ano de serviço 5%, dois anos 30%, três anos 5%, acima de quatro anos e de 60% o 

que evidencia uma baixa rotatividade possivelmente porque neste setor tem que ter 

comprometimento com a equipe não pode ser um colaborador que tem muitas faltas 

e nem atestados.  

 

  

Gráfico 4 – grau de escolaridade: 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

Conforme a analise deste gráfico 40% dos colaboradores tem o ensino médio 

completo, 25% tem o ensino médio incompleto, 35% dos colaboradores está 

procurando obter um ensino superior.  
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5.2 Percepção dos participantes sobre liderança 

 

Gráfico 5 – A empresa JBS Friboi oferece treinamentos aos seus líderes?  

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

De acordo com o gráfico 5 empresa JBS oferece treinamento aos seus 

lideres, sim 80%, não 0%, as vezes 20%, os colaboradores afirma que a empresa 

oferece cursos e treinamento para os gestores para que eles possa tratar com 

respeito os colaboradores, e importante a empresa investir nesses treinamento pois 

influencia diretamente na produção, esses treinamento tem o objetivo de elevar a 

produção e estimular os mesmo a realizar as tarefas para atingir as metas traçadas.  

 

Gráfico – 06 Qual o tipo de líder que existe na desossa? 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 
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Conforme o gráfico 06, democratico tem 0%, autocratico 50%, liberal 0%, age 

conforme a situaçao 50%, autocratico ele não se interage muito com sua equipe, e com 

isso acaba tomando muitas decisões sozinhas. Seu foco está sempre nas tarefas que 

são determinadas para seu grupo, dependendo da situação o líder tem que saber tomar 

a decisão certa, situacional dentro de uma organização os líderes ter que ser flexível 

para dar uma solução para os problemas. 

 

 

Gráfico 07 – Você está satisfeito com o estilo de liderança existente na 

desossa? 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015)  

  

Mediante o gráfico 07, 40% esta satisfeito, 30% não esta satisfeito, 30% as 

vezes esta satisfeito. Com isso pode-se deduzir que possivelmente 40% dos 

colaboradores tem um resultado satisfatório com o líder no desenvolvimento da 

empresa, nestes sessenta por cento que não está satisfeito com o estilo de 

liderança, o líder tem que trazer para o seu lado e conquistar a confiança dos 

mesmos para obter uma boa liderança.   
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Gráfico 08 – Qual o nível de relacionamento entre os líderes e seus 

colaboradores? 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

O gráfico 08 mostra a importancia de um bom relacionamento, 10% acha 

otimo, 45% bom, 25% regular, 20% ruim, 0% péssimo. De acordo com essa analise 

45% tem um bom relacionamento com os lideres.  O principal foco do líder é manter 

um bom relacionamento entre sua equipe e obter um resultado satisfatório no 

desenvolvimento da empresa para atingir as metas traçadas. 

 

Gráfico 09 – Em sua opinião o que pode ser feito para melhorar o 

relacionamento entre líderes e liderados? 

  

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

No gráfico numero 09, aponta que para que haja melhoria é preciso oferecer 

treinamento aos lideres é de 0%, motivar os mesmos é de 15%, salario é de 5%, 

reconhecimento é de 80%, segundo os pesquisados os colaboradores precisam ser 
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mais reconhecidos em razão da sua função para que haja melhoria no 

relacionamento entre os colaboradores e os lideres. 

 

Gráfico 10 – O líder se preocupa com seus colaboradores? 

 

 

Fonte: Pesquisa  de campo (2015) 

 
De acordo com o gráfico 10, 35% diz sim, que o lider se preocupa com seus 

colaboradores, 35% não se preocupa, 30% as vezes, de acordo com a analise feita 

os lideres se preocupam com os colaboradores dependendo da situação, o líder, ele 

deve conhecer cada característica das pessoas que lidera, e com isso conseguirá 

influenciar as pessoas a obter um resultado satisfatório e saber o que se passa com 

cada integrante de sua equipe.  

 

Gráfico – 11 Os líderes consegue influenciar os colaboradores e realizar as 

metas desejadas sem subornos? 
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Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

Conforme o gráfico 11 foi analisado que 40% sim, 40% não, e 20% as vezes, 

de acordo com a análise deste gráfico os lideres tem dificuldade de influenciar os 

colaboradores a desempenhar tarefas sem subornos, quanto mais intensas for à 

motivação que lhe passar mais tempo ela permanecerá com foco em seu objetivo 

para cumprir as metas desejadas. 

 

 

Gráfico – 12 A caracteristica do lider é voltada as pessoas ou produção? 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

Segundo a analise do gráfico acima, 0% acha para pessoas, 65% produçao, 

35% as duas ao mesmo tempo. Em conformidade com um dos estilos de liderança mais 

perceptível que é a autocrático o foco da liderança é a produção eles querem atirgir os 

objetivos e metas traçadas, buscando ultrapaçar as metas traçadas.  
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Gráfico – 13 Os lideres tomam opnião de seus colaboradores para as tomadas 

de decisões? 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

O gráfico 13 analisado é para saber se os gestores tomam opiniao dos 

colaboradores para a tomada de decisão, 10% sim que tomam opinião, 40% não, 50% 

as vezes. Conforme a analise 50% diz as vezes. O líder deve se interagir ao máximo 

com sua equipe, sempre ouvindo opiniões e usando ideias que lhe são passadas pelo 

grupo. Sua principal preocupação é manter a harmonia entre seus liderados, procurar 

não cobrar de mais das pessoas e sim orienta-las. Insiste sempre no trabalho em 

equipe. 

 

Gráfico – 14 A liderança atuante no setor sempre consegue atingir suas 

metas? 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 
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A análise do gráfico 14 evidencia que segundo os pesquisados 20% diz sim, 

que a liderança atuante consegue atingir suas metas, 35% não, 45% as vezes. Um 

dos fatores que podem contribuir para o não alcance das metas é a falta de 

comunicaçao. A organização ter que obter um bom líder para motivar e impulsionar 

seus colaboradores a trabalharem em conjunto para atingir as metas traçadas e 

conseguir alcançar os seus objetivos. 

 

 

Gráfico – 15 Atribua uma nota sobre o estilo de liderança existente na desossa. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

De acordo com o gráfico acima, de 0 a 4 tem 35%, depende do 

relacionamento, isso é resultante de uma interação complexa entre os motivos 

internos das pessoas e os estímulos da situação ou ambiente, de 5 a 7 tem 30%, de 

8 a 10 tem 35%. De acordo com o público analisado 35% das pessoas da nota 

máxima para o estilo de liderança existente no setor de desossa, segundo eles os 

líderes estão desempenhando as funções com sucesso, se as pessoas e as 

organizações tiverem um relacionamento estável, será fácil alcançarem seus 

objetivos por que e nos interior das empresas que passamos a maior parte de 

nossas vidas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão de pessoas, em especifico a liderança é responsável por conhecer e 

estimular o desenvolvimento e as habilidades individuais de cada colaborador, 

gerando condições para que os mesmos alcancem os objetivos esperados pelas 

organizações. 

 De acordo com o desenvolvimento deste estudo a partir das questões 

abordadas na pesquisa de campo realizada com os colaboradores da empresa JBS 

Friboi de Araputanga no setor de desossa, a liderança no setor em questão de forma 

geral apresenta um resultado satisfatório, mas com alguns pontos a serem 

melhorados. Em relação ao alcance dos objetivos identificou-se que o estilo de 

liderança predominante é o autocrático e o situacional; os colaboradores na sua 

maioria estão satisfeitos com o estilo de liderança e a maioria tem um bom 

relacionamento com seu líder. 

Os pontos a serem melhorados é a necessidade dos colaboradores querer 

ser reconhecido pelo seu trabalho e possivelmente com isso ficaram mais 

motivados; e que a característica do líder seja voltada mais para pessoas e menos 

para a produção. De forma geral a pesquisa demonstrou que os principais estilos de 

liderança apontados são o autocrático e o situacional; evidenciou também a 

importância da liderança na empresa para a realização dos objetivos da 

organização, sendo que esse quadro pode ser mudado através de treinamento como 

os lideres deve agir e conhecer com clareza a missão, visão, valores e os objetivos 

da organização e a importância de cada colaborador tem para a empresa e com isso 

a mesma consiga a atingir os objetivos e metas traçadas. 

 Por outro lado percebe-se que grande parte das deficiências encontradas na 

empresa podem estar relacionadas pelo fato de ser uma empresa de grande porte e 

com isso tem muitas pessoas para um único líder. 

Ao finalizar este trabalho de curso foi possível apontar alguns fatores 

positivos, como o alcance do objetivo geral traçado no início do trabalho para o 

desenvolvimento do mesmo; tivemos algumas definições claras e objetivas a 

respeito de cada conceito apresentado. Para o pesquisador foi uma oportunidade de 

aprofundar seus conhecimentos na gestão de pessoas e liderança. 

 Mediante os resultados obtidos na pesquisa de campo, o pesquisador 

propõem algumas sugestões para melhorar o estilo de liderança; nota-se que os 
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colaboradores querem ser reconhecidos, pois falta comunicação por parte dos 

gestores tipo um bom dia ou um parabéns; com essa deficiência na comunicação e 

preciso que os lideres identifique junto aos colaboradores quais os pontos que 

precisa ser melhorados, a partir de então desenvolver ações de melhorias que 

possam beneficiar a empresa e os colaboradores, se colaboradores tiver uma 

participação no processo de tomada das decisões, gerando maior informação que 

possibilita na melhoria do processo produtivo, sendo que essa integração pode ser 

realizadas através de reuniões semanais, mensais ou através de eventos 

informativos .  

 No decorrer da pesquisa foram identificados alguns pontos que não foram 

contemplados nesta pesquisa; se o colaborador e capaz de transmitir com mais 

facilidade e firmeza seu aprendizado, como o colaborador tem competência para 

levar mais adiante seu aprendizado e se o colaborador tem o objetivo de crescer na 

empresa. Portando sugere-se que os futuros acadêmicos abordem o tema com 

maior profundidade voltado mais ao colaborador.   
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APÊNDICE A - Questionário 

 
Questionário Direcionado aos Colaboradores da Empresa JBS Friboi no Setor 
Desossa, na unidade de Araputanga/MT. 
 
 

Sou acadêmico do curso em Administração da Faculdade Católica Rainha da Paz e, 

sob a orientação da professora Zelandia Morais, desenvolvo uma pesquisa referente 

ao tema liderança na produção no setor de desossa. 

O propósito do trabalho consiste em descrever as características dos líderes no 

setor desossa no Frigorifico JBS na unidade de Araputanga/MT. 

Nesse sentido, solicito-lhe a gentileza de sua colaboração no sentido de responder 

ao questionário cujo preenchimento é indispensável para análise e conclusão deste 

trabalho. 

Os dados obtidos serão tratados em caráter estritamente acadêmico, e os nomes 

dos pesquisados não serão revelados. 

Desde já, agradeço pela colaboração. 

Atenciosamente, Elcione Dias Genelhu 

 
 
Bloco – 01 Perfil dos participantes 
 

1-Sexo: 
 

(  ) Masculino (  ) Feminino 
 

2-Idade: 
 

(  ) Entre 18 e 21 anos 

(  ) Entre 21 e 26 anos 

(  ) Entre 26 e 35 anos 

(  ) Entre 35 e 45 anos  

(  ) Acima de 45 anos  

 

3- Quanto tempo de serviço na empresa: 
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(  ) menos de um ano 

(  ) Um ano  

(  ) dois anos 

(  ) três anos  

(  ) acima de quatro anos 

 

 

4-Grau de escolaridade? 
 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Ensino superior completo 

 

Bloco – 02 Percepção do participante sobre a liderança 

 

5-A empresa JBS Friboi oferece treinamentos aos seus lideres? 
 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) As vezes  

 
6-Qual o tipo de líder que existe na desossa? 
 

(  ) Democrático 

(  ) Autoritário 

(  ) Liberal 

(  ) Age conforme a situação  
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7-Você está satisfeito com o estilo de liderança existente na desossa? 
 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) As vezes 

 

 

8-Qual o nível de relacionamento entre os líderes e seus colaboradores? 
 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

(  )Péssimo 

 

 

9-Em sua opinião o que pode ser feito para melhorar o relacionamento entre 
líderes e liderados? 
 

(  ) Oferecer treinamento aos lideres  

(  ) Motivar os mesmos 

(  ) Salario 

(  ) Reconhecimento 

 

 

10-O líder se preocupa com seus colaboradores? 
 

(  ) Sim  

(  ) Não  

(  ) As vezes 

 
 
11-Os líderes consegue influenciar os colaboradores e realizar as metas 
desejadas sem subornos? 
 

(  ) sim 

(  ) Não 
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(  ) As vezes 

 

 

 

12-A característica do líder é voltada as pessoas ou a produção? 
 

(  ) Pessoas  

(  ) Produção 

(  ) Ou as duas ao mesmo tempo 

 

 
13-Os líderes tomam opinião de seus colaboradores para as tomadas de 
decisões? 
 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) As vezes 

 

 

14-A liderança atuante no setor sempre consegue atingir suas metas? 
 

(  ) Sim  

(  ) Não 

(  ) As vezes 

 

 

15-Atribua uma nota sobre o estilo de liderança existente na desossa.  
 

(  ) De 0 a 4 

(  ) De 5 a 7 

(  )De 8 a 10 

   
 
 
 
 
 
 


