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RESUMO 
 
FARIA, Elizabeth de Oliveira. O PAPEL DO GESTOR NA IDENTIFICAÇÃO DE 
LIDERES NAS ORGANIZAÇÕES: Um estudo de caso no Juba Supermercado da 
cidade de Araputanga/MT. 2015, p.38. Trabalho de Curso. Curso de Administração, 
Faculdade Católica Rainha da Paz. Araputanga, 2015.     
 

Esta pesquisa buscou identificar e descrever a importância da gestão de pessoas 

considerando-a como a parte mais essencial para uma organização; com ênfase em 

liderança, que hoje vem sendo desenvolvida nas organizações, como meios de 

estimular a capacidade dos indivíduos dentro de grupos para que os mesmos sejam 

influenciados ou conduzidos para desempenhar suas atividades, e traz uma 

pequena abordagem sobre os estilos de liderança, e o desenvolvimento de gestor e 

a condução dos líderes para alcançar os objetivos da organização, um líder deve 

saber por em prática as suas ações, ele aponta para os objetivos e metas concretas 

e realizáveis isso que se espera de um bom líder, e por fim uma conciliação da 

teoria com a prática através da pesquisa sobre o Papel do gestor na identificação de 

lideres da empresa Juba Supermercado Ltda. A metodologia utilizada traz uma 

abordagem qualitativa, quanto aos objetivos é exploratória e explicativa, e por fim 

pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Com a intenção de levantar os pontos 

fracos e pontos fortes da gestão da empresa, foi realizada uma pesquisa de campo, 

com perguntas fachadas, respondidas pelos lideres da empresa. Como principal 

resultado da pesquisa destaca-se que há um bom relacionamento do gestor com os 

colaboradores e que o estilo de liderança adotado pelo líder é o democrático. 

 

Palavra-chave: Liderança e suas Perspectivas, Estilos de Liderança, Características 

de um Líder. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
FARIA, Elizabeth de Oliveira. LEADERSHIP STYLE : A case study in Juba 
Supermarket City Araputanga / MT . 2015, p.38. Course work. Administration Course, 

Faculdade Católica Rainha da Paz. Araputanga 2015. 
 

This research sought to identify and describe the importance of managing people 

considering it as the most essential part of an organization; with an emphasis on 

leadership, which is now being developed in organizations, as a means of stimulating 

the ability of individuals within groups so that they are influenced or driven to perform 

their activities, and brings a small approach to leadership styles, and manager of 

development and conduct of leaders to achieve the goals of the organization, a 

leader must learn to put into practice his actions, he points to the objectives and 

concrete and achievable goals that you expect from a good leader, and finally a 

compromise theory and practice through research on the manager's role in the 

company's leaders identification Juba Supermarket Ltda. The methodology provides 

a qualitative approach of the aims is exploratory and explanatory, and finally 

research literature and case study. In order to raise the weaknesses and strengths of 

the company's management, a field survey was carried out, with facades questions 

answered by the company's leaders. The main result of research is emphasized that 

there is a good relationship manager with employees and the leadership style 

adopted by the leader is democratic. 

 

Keyword: Leadership and its Prospects, Leadership Styles, Characteristics of a 

Leader. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa traz uma abordagem sobre como identificar um líder, e 

liderança com o foco na micro e pequena empresa. O papel do gestor na 

identificação de lideres na organização tem a necessidade de registrar como um 

gestor identifica o seu líder, ou seja, o que ele visa em escolher o líder. Tornando-se 

necessário que as crescentes mudanças na forma de administração das 

organizações têm abrangido todos os setores de forma que algumas empresas têm 

mudado os critérios de como tratar seu capital humano. E para alcançar esses 

objetivos na empresa o líder desempenha um papel fundamental na motivação, 

desenvolvimento e direcionamento dos colaboradores, para proporcionar resultados 

positivos para a organização. Já quanto a pequenas empresas precisa se 

adequarem aos mesmos princípios das grandes empresas, ou seja, juntar ao 

desenvolvimento, a integração e manutenção dos colaboradores na organização. 

Neste contexto a presente pesquisa buscou apresentar um estudo sobre o 

papel do gestor na identificação de lideres nas organizações do Juba Supermercado 

Ltda. 

O presente trabalho justifica-se primeiramente em decorrência das constantes 

mudanças ocorridas na execução da liderança em diversos setores. Esta função é 

crucial para o desenvolvimento e sucesso organizacional, e a necessidade das 

pequenas empresas se adequarem a esta nova realidade. Para a acadêmica o que 

motivou a escolha do tema foi, a possibilidade de identificar o estilo de liderança do 

gestor, e quais características ele busca quando precisa selecionar o líder de cada 

setor. 

Esse novo método de administrar e gerir pessoas que apresenta as novas 

funções que desempenha um líder de grupo de trabalho, que possui características 

e qualidades capazes de ter um bom relacionamento e participação dos liderados 

para um funcionamento dentro da organização. 

Esta pesquisa foi realizada na Empresa Juba Supermercado Ltda que está 

localizada na Av. 23° de Maio Esq Carlos Luz n° 1055, centro, em Araputanga-MT. 

  Liderança e gestão de pessoas são assuntos de suma importância para 

pequena empresa, tendo em vista que a liderança estabelece os objetivos e os 

resultados que os mesmos serão alcançados, com os colaboradores bem 

direcionados consegue-se transformar os objetivos em resultados para a 
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organização, pois sem pessoas e liderança torna-se difícil alcance de resultado de 

qualquer organização. 

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar como o gestor seleciona lideres 

na organização, e como caracteriza os estilos de liderança em cada setor da 

empresa estudada, descrever quais são as característica buscada pelo gestor nos 

futuros lideres, e por fim analisar como ocorre a interação/relacionamento entre 

lideres e gestor na empresa. 

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, quanto aos objetivos foi 

descritivo, exploratória e explicativa, em relação aos procedimentos técnicos foi uma 

pesquisa bibliográfica e estudo de caso, a técnica utilizada foi questionário com 

perguntas fechadas e a delimitação do universo a ser pesquisado foi sete 

colaboradores da empresa Juba Supermercado. 

 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 apresenta a contextualização, ou seja, o histórico geral da 

empresa. O terceiro aborda a fundamentação teórica que baseia este trabalho com 

conceitos sobre liderança e suas perspectivas, estilos de liderança e característica 

de um líder. O quarto aborda a metodologia com método de abordagem, quanto aos 

objetivos, procedimentos, técnicas e a seleção dos sujeitos, que participaram da 

pesquisa. O quinto apresenta a analise, discussão e resultados dos dados coletados 

através dos questionários aplicados aos colaboradores da empresa. E por fim o 

sexto apresenta as considerações finais do trabalho com uma visão da pesquisadora 

sobre os positivos e negativos da empresa e finalizando com as referências e o 

apêndice. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Foto 1: Empresa Juba Supermercado 

 

Fonte: Empresa Juba Supermercado Ltda 

Há pessoas que passam a vida inteira tentando descobrir a fórmula mágica 

do sucesso e não a encontram. Outras, por uma razão intima, acreditam em suas 

potencialidades e abrem oportunidades que as conduzem para conquistas ainda 

maiores. De maneira resumida, essa é a historia do imigrante português, 

naturalizado brasileiro- Manuel Jorge Ribeiro- que desde que se mudou para Mato 

Grosso, teve o impulso de acreditar nos seus sonhos. Mas isso não significa dizer 

que as coisas são fáceis para quem aposta todas as fichas nos seus ideais. Para 

chegar até aqui, o senhor Manuel e sua família travaram muitas lutas, tiveram erros, 

acertos e até perdas, e o saldo de conquistas foi muito maior e a recompensa pelo 

trabalho dedicado ao estado coroa, mais uma vez, o espirito empreendedor desta 

família. História esta que começou em 1966, com um homem cheio de ideias, com 

um tino comercial extraordinário, um desbravador, que acreditando no potencial do 

estado instalou nesta região. 

Sua ampla visão empresarial e sua honestidade sempre foram os 

combustíveis para o sucesso, fatores preponderantes para que se tornasse um dos 

comerciantes mais bem sucedidos da região oeste de Mato Grosso. Sempre ao seu 
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lado esteve sua companheira, Creuza Maria Cáceres Ribeiro. Desta união nasceram 

04 tesouros imensuráveis, Marcelo, Mirko, Patrícia e Manuel Jr., que junto com os 

pais foram a solidez administrativa do grupo Juba. 

O primeiro comércio foi em Rio Branco, em 1966, que tinha o nome de Secos 

e Molhados, período em que o casal viajava semanas ate São Paulo para adquirirem 

as mercadorias que seriam comercializadas na cidade. A viagem era uma aventura.  

Rio Branco tem um lugar todo especial no coração dessa família, pois foi ali 

que nasceu, em 1976, a primeira loja da rede Juba Supermercados. Já em 1986, 

também em Rio Branco, criaram “A Construtora”, uma loja no ramo de para 

construção. Em 1990, a cidade de Araputanga recebe a segunda loja. Em 1992, na 

cidade de Cáceres, foi inaugurada a terceira loja, que ainda hoje, é referência na 

geração de emprego e renda local. Em 2002, o grupo Juba inaugurou mais dois 

empreendimentos: a quarta loja em Pontes Lacerda e o Matadouro Juba, com 

certificado estadual, construído na Fazenda 4M em Cáceres, que abate gado 

precoce a pasto para abastecimento exclusivo nos supermercados da Rede Juba. 

Em 2008, em Cáceres, é inaugurada a quinta loja na Av. 7 de setembro, tendo o 

encerramento da empresa em dezembro de 2013, quando inaugurou o Atacado 

Pantanal. 

Em 2010, a família do Sr. Manuel teve a honra de entregar a Cáceres a sexta 

loja da Rede Juba Supermercados, uma loja com inovações dentro e fora do 

empreendimento. Além de amplo estacionamento coberto, a loja oferece um 

complexo de espaços e estabelecimentos modernos. Todas as empresas 

consolidam a comodidade de um supermercado funcional e completo, onde o cliente 

pode contar com restaurante, choperia, lanchonete, confeitaria e rotisseira com uma 

variedade incrível de pratos, protos para serem saboreados. Enfim, um 

supermercado contemporâneo, conectado à realidade dos grandes centros, pois 

viabiliza a otimização do tempo, já que todos nós vivemos sob a pressão de horários 

e exigências do mundo moderno. 

Em 2011, é inaugurada a sétima loja, em Mirassol d’ Oeste. E em dezembro 

de 2013, tivemos a inauguração de mais um grande empreendimento comercial da 

família Ribeiro, Atacado Pantanal. Um moderno complexo atacadista, o maior da 

região sudoeste de Mato Grosso. Loja moderna, climatizada e com amplo 

estacionamento, num local de fácil acesso, que adorna a entrada do município de 

Cáceres e embeleza a Avenida São Luís. 
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A Rede Juba Supermercados, o Matadouro e a Construtora são empresas 

administradas pelos filhos Marcelo e Mirko. As fazendas de cria, recria e engorda, as 

lavouras de cana e seringais são administradas pelo Sr. Manuel e seu filho Manuel 

Junior. E o escritório central do setor agropecuário fica na responsabilidade da filha 

Patrícia tendo todo apoio e dedicação da D.Creuza. 

O Sr. Manuel é ainda proprietário do Posto Caramujo, atualmente arrendado, 

no Distrito Caramujo e sócio da Usina de Álcool Cooperb e do Grupo Novo Milênio, 

sediados em Lambari D’ Oeste. O grupo Juba, além de todo o lado empresarial, tem 

o seu lado social, colaborando com entidades assistenciais, campanhas de ajudas 

humanitárias, e costuma chamar a todos os seus funcionários e colaborador, de 

FAMÍLIA JUBA. E é claro, gerando empregos e desenvolvimento para cada 

municípios onde se encontra estabelecido um empreendimento do GRUPA JUBA. 

Missão: Proporcionar bem estar em um ambiente familiar, oferecendo 

serviços de qualidade e variedade de produtos, gerando satisfação dos nossos 

clientes com simplicidade, ética e respeito. 

Visão: Ser referencia no segmento em que atuamos e, através do 

desenvolvimento de equipe proporcionar a satisfação dos clientes, ambiente familiar 

e bem estar social, contribuindo para o progresso da nossa região.  

Valores: Honestidade, humildade e ética, fé, ambiente familiar, servir e 

atender bem, gentileza, valorização e respeito ao ser humano, trabalho em equipe, 

comprometimento e confiança, responsabilidade social e ambiental. 

 

1 Tabela- Dados da Empresa 

Nome:  Juba Supermercado Ltda. 

Proprietário: Manuel Jorge Ribeiro 

CNPJ: 03.550.647/000690 

Endereço: Av. 23° de maio  

Telefone: 3261-1175 

Ramo de Atividade: Supermercado 

Fonte: Empresa Juba Supermercado Ltda 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Liderança e suas perspectiva  

 

A liderança na atualidade representa um papel muito importante para as 

organizações, serve para que os colaboradores possam alcançar seus objetivos 

dentro da empresa através de suas habilidades e características, é capaz de 

organizar cada setor, seja ele qual for. Ela tem como finalidade influenciar os 

colaboradores para começarem a manter um bom relacionamento dentro da 

empresa.  

Segundo Robbins, “liderança é a capacidade de influenciar um conjunto de 

pessoas para alcançar metas e objetivos” (2010, p.359). 

Portanto, para coordenar pessoas é preciso ter espírito de liderança, ser 

capaz de influenciar suas ações e levando-as a atingir seus objetivos. 

 
Liderança é o processo de influenciar e conduzir pessoas para a 
realização de objetivos. Lideres são as pessoas que, em um grupo, 
ocupam as posições de poder-são as pessoas que conduzem o grupo, 
seja por suas competências ou pelas próprias posições que ocupam 
(MAXIMINIANO, 2008, p.231). 

 

A liderança tem como objetivo de levar as pessoas a atingir suas metas e 

objetivos por meio de influenciar seus colaboradores nas funções organizacionais. 

 

Liderança é um conjunto social que ocorre exclusivamente em grupos 
sociais. Podendo definir-la como uma influencia interpessoal exercida 
numa dada situação e dirigida através do processo de comunicação 
humana (CHIAVENATO, 1994, p.147).   
 

A liderança hoje vem sendo desenvolvida nas organizações, como meios de 

estimular a capacidade dos indivíduos dentro de grupos para que os colaboradores 

sejam influenciados ou conduzidos para desempenhar suas atividades.  

O líder hoje deve ser cada vez mais capaz de integrar e interagir as funções 

de negócio com as de liderança, e através de suas ações e comportamentos ser 

capaz de motivar as pessoas à trabalharem satisfeitas, desenvolver ideias e 

realizar grandes mudanças nas empresas.  
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Segundo Maximiano, a “Liderança sempre está ligada a pessoas. É uma 

função, papel ou tarefa que qualquer pessoa desempenha, quando é responsável 

por um grupo” (2011, p.259). 

    O líder tem um papel importante dentro da empresa, que vai trazer para a 

mesma a capacidade de ser mais que um chefe ser uma pessoa que saiba levar a 

equipe ao êxito, sem deixar de motivá-las, e através de suas ações e 

comportamentos é capaz de motivar as pessoas a trabalharem satisfeitos e tendo 

um ambiente agradável. 

 De acordo com Kwasnicka, “a liderança é definida como um fenômeno 

complexo. O líder é a pessoa que tem habilidade de influenciar outros no trabalho ou 

em qualquer atividade na comunidade” (2014, p.88). 

O líder sempre deve estar buscando o bem estar para sua empresa, onde 

este líder deve ter humildade, para que possa avaliar suas decisões e corrigir seus 

erros. 

Enfim, lideres devem possuir qualidades que naturalmente irão influenciar 

seus colaboradores a seguir suas idéias sem precisar de ordens, levando todos a 

um desempenho satisfatório para a empresa. 

 

 

3.2 Estilos de liderança 

 

Os estilos de liderança são basicamente a forma com que cada líder 

desempenha sua função. Esses estilos têm diversas particularidades e pormenores 

que lhes garantem uma caracterização específica. Neste sentido abordaremos 

quatro tipos, a saber: liderança autocrática, liberal, democrática de acordo com 

Chiavenato, situacional conforme Bateman, carismática Maximiano e teoria dos 

traços do Robert. 
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Quadro 1 – Três estilos de liderança 

Aspectos Liderança 
Autocrática  

Liderança Liberal Liderança Democrática  
 
 
 
 
 
 

Tomada de 
decisões  

Apenas o líder 
decide e fixa as 
diretrizes, sem 
nenhuma 
participação do 
grupo.  

Total liberdade ao 
grupo para tomada de 
decisões, com mínima 
intervenção do líder.  

As diretrizes são 
debatidas e decididas 
pelo grupo, que é 
orientado pelo grupo líder. 

Programação 
dos trabalhos  

O líder dá ordens 
e determina 
providencias para 
execução de 
tarefas, sem 
explicá-las ao 
grupo. 

Participação limitada 
do líder. Informações e 
orientações são dadas 
desde que solicitadas 
pelo grupo. 

O líder aconselha e dá 
orientação para que o 
grupo esboce objetivos e 
ações. As tarefas ganham 
perspectivas com os 
debates. 

Divisão do 
trabalho  

O líder determina 
a tarefa a cada um 
e qual seu 
companheiro de 
trabalho. 

A divisão das tarefas e 
escolha dos colegas 
são do grupo. 
Nenhuma participação 
do líder. 

O grupo decide sobre a 
divisão das tarefas e cada 
membro tem liberdade 
para escolher colegas. 

Comportamento 
do líder  

O líder “pessoal” e 
dominador nos 
elogios e nas 
criticas ao trabalho 
de cada membro. 

O líder assume o 
papel de membro do 
grupo e atua somente 
quando é solicitado. 

O líder é objetivo e limita-
se aos fatos nos elogios 
ou criticas. Trabalha com 
orientador da equipe. 

Fonte: Chiavenato (1999, p. 565) 

 

 

De acordo com quadro acima há três estilos de liderança: Liderança 

Autocrática é o líder que decide tudo, sem dar qualquer liberdade ao grupo de dar 

opiniões, e todos obedecem a um único comando sobre forma de ordens, as 

distribuições são impostas e todos são obrigados a aceitar. Já a Liderança Liberal é 

aquele que dá liberdade ao grupo, não tem certo controle nas decisões, o líder 

quase não influência deixa o grupo tomar decisões e ele apenas aceita, nessa 

liderança não há cobranças aos grupos. E por fim a Democrática é aquela que todas 

as decisões sofrem influência dos colaboradores, nada é debatido sem as opiniões 

dos mesmos até chegarem a uma decisão para os objetivos serem alcançados. 



18 

 

   Portanto, esses são os estilos que mostram as diferentes formas de liderança 

existente dentro de uma organização, no entanto, cada líder busca adaptar-se a um 

estilo que garanta maior sucesso junto ao seu ambiente organizacional. 

Finalmente, a liderança Situacional é um modelo voltado para desenvolver 

pessoas e suas capacidades, analisando o desenvolvimento de cada colaborador e 

agem de acordo com o conhecimento de cada um, de acordo com Bateman: 

 

Essa teoria situacional ressalta como fator situacional fundamental a 
maturidade dos seguidores. Maturidade profissional é o nível de 
habilidade e de conhecimento técnico do seguidor em relação ao trabalho 
executado; maturidade psicológica é a autoconfiança e o auto-respeito do 
seguidor. Seguidores com alto grau de maturidade têm, ao mesmo tempo, 
capacidade e confiança para realizar um bom trabalho (2007, p.424). 

 

Essa liderança preocupa-se com a vida pessoal de cada colaborador em 

transmitir mensagem de maneira flexível, possibilitando influenciar os indivíduos 

para os resultados da organização.  

Já a Liderança carismática refere-se quando um líder tem carisma ele inspira 

todos os outros colaboradores a realizar suas metas, de acordo Maximiano:  

  
O líder carismático faz seus seguidores superarem seus próprios interesses 
e trabalhar excepcionalmente para realizar a missão, meta ou causa. Para 
alcançar esse grau de comprometimento e realização, os lideres carismático 
dão especial atenção para as necessidades e potencialidades de seus 
seguidores ( 2011, p.271 ).  

 

Portanto a liderança carismática possui um desempenho em melhora a tarefa 

do colaborador com maior satisfação profissional, a liderança eficaz confia no 

carisma do líder.   

A Teoria dos traços estuda a liderança sobre o enfoque do comportamento do 

líder, o que o líder faz. Essa teoria veio em contrapartida à Teoria dos Traços, que 

se refere ao que o líder é como afirma Robert: 

 
Durante a primeira metade do século xx, os pesquisadores procuraram 
entender a liderança comparando lideres com seguidores e lideres 
eficientes com ineficientes. Essa pesquisa, orientada as características, ou 
traços,dos lideres, foi incentivada pela crença de que eles apresentavam de 
alguma forma, traços distintos, que os diferenciavam de outras pessoas 
(2008, p.148). 

 

Essa teoria definiu a liderança como resultado de uma combinação de traços, 

destacando-se especialmente as qualidades pessoais do líder, onde o mesmo 
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deveria possuir certas características de personalidade especiais que facilitava o 

desempenho da liderança. 

 

 

3.3 Características de um líder 

 

Para ser um bom líder é preciso extrair o melhor da pessoa, dando-lhe 

autoridade para que possam ter idéias próprias e agir de acordo com suas 

convicções. Algumas características fundamentais da liderança são: motivação, 

firmeza, autoconfiança, humildade, responsabilidade, confiança em sim, crença no 

que faz, e outros, de acordo com Lacombi:  

 

Confiança em si é uma característica comum aos lideres é a confiança que 
têm em si. Nenhum líder ou candidato a tal inspira mais confiança em seus 
liderados ou seguidores potenciais do que a que ele mesmo deposita em si 
e o demonstra ( 2005,p.211).  
 

Entretanto, é preciso ser um líder que motiva sua equipe, para que possa 

atingir todos os resultados esperados para a organização. 

 O líder procura propor inovações, e sua característica de maior valor são a 

capacidade de influência. Ela é medida do impacto que causa nas pessoas e de tão 

longe ele pode chegar com elas através da confiança que ele transmitiu, segundo 

Araújo: 

 

A principal caraterística do líder. a confiança ou credibilidade, mais do que 
isso, ele complementa afirmando que ‘‘só é líder quem inspira confiança’’, 
pois esta é o que garante a base para a construção de uma relação entre 

líder e seguidor, logo, uma vez quebrada, desfaz-se a relação(2014,p.321).  
 

Essas são algumas das ações que um líder deve saber por em pratica, ele 

aponta para o objetivo e metas concretas e realizáveis isso que se espera de um 

bom líder, uma coisa que o líder deve fazer bem é desenvolver o espirito de equipe 

em sua organização, motivando e conduzindo as pessoas para a conquista de um 

resultado satisfatório para a organização. 

O líder tem que ter carisma, que é qualidade que faz com que pessoas 

queiram ser suas seguidoras, e a habilidade de inspirar. 
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De acordo com Wagner ‘‘ os lideres carismáticos, ou, como as vezes são 

chamados, os lideres transformacionais, despertam a consciência dos seus 

seguidores para a importância das metas do grupo’’(2006,p.246). 

O carisma que um líder é um brilho a mais, uma característica que diferencia 

e destaca um bom líder, ele consegue alcançar resultados extraordinários. 

 A comunicação dentro da empresa deve ser clara e objetiva, pois poderá 

gerar conflitos dentro da organização.  

De acordo com Robbins (2010), que a comunicação facilita a motivação por 

esclarecer aos funcionários o que deve ser feito, qual a qualidadede de seu 

desempenho e como melhorá-lo se estivesse baixo esperado.   

  Uma comunicação eficiente é sem qualquer sombra de dúvida, o fator mais 

importante no sucesso de uma empresa. O relacionamento entre as pessoas só é 

possível através da comunicação. 

A baixa rotatividade é boa para empresa, em relação a alta. De acordo com 

Chiavenato.   

 

Rotatividade de recursos humanos é usado para definir a flutuação de 
pessoas entre uma organização e seu ambiente, em outras palavras, o 
intercambio de pessoas entre a organização e o ambiente é definido pelo 
volume de pessoas que ingressam e que saem da organização (2002,p. 
178) 
.   

Já na motivação o colaborador possui um desejo de atingir seus objetivos, de 

ser reconhecido e valorizado como o trabalho que exerce, de acordo com Robbins, 

motivação como o processo responsável pela intensidade, pela direção e pela 

persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar determinada meta (2010, 

p.196).  

 Uma pessoa que está motivada não desiste facilmente, ela persiste em 

seguir adiante para realizar seus objetivos.  

De acordo com Robbins, o feedback é o grau em pratica das tarefas exigidas 

por um trabalho gera informações claras e diretas sobre o desempenho(2010,p.232). 
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4 METODOLOGIA 

 

Metodologia é um conjunto de técnicas e métodos usados no 

desenvolvimento de uma pesquisa para alcançar determinado fim ou objetivo. 

De acordo com Richardson, a “metodologia são procedimentos e regras 

utilizadas por determinado método” (2012, p.22). Logo, ao realizar uma pesquisa 

usa-se dessas técnicas de acordo com a necessidade do trabalho.  

 

 

4.1 Tipos de pesquisa 

 

O trabalho foi realizado através de uma abordagem qualitativa e quantitativa. 

a qualitativa é uma pesquisa que explora as particularidades e explica os fenômenos 

ocorrido. 

Já a abordagem quantitativa será para coleta de informações por meio de 

técnica estatística, e com esse entendimento a pesquisa foi realizada por todos os 

meios necessários para o aprofundamento e entendimento do projeto.  

 

Se o propósito do projeto implica medir relações entre variáveis (associação 
ou causa-efeito), ou avaliar o resultado de algum sistema ou projeto, 
recomenda-se utilizar preferentemente o enfoque da pesquisa quantitativa e 
utilizar melhor estratégia de controlar o delineamento da pesquisa para 
garantir uma boa interpretação dos resultados ( ROESCH, 2010, p. 130). 

 

Esta pesquisa foi realizada através de questionários aplicados aos 

colaboradores do supermercado Juba para levantar dados para melhor interpretação 

da pesquisa, ou seja, primeiramente fundamenta-se com pesquisa qualitativa e em 

seguida analisa-se os dados quantitativamente. 

Quanto o objetivo à pesquisa foi exploratória, descritiva e explicativa, a 

pesquisa exploratória, pois busca levantar informações de um determinado objeto, a 

pesquisa descritiva por sua vez, buscou dizer quais os principais estilos de liderança 

nos setores do Juba e quais as características buscadas pelo gestor para selecionar 

os mesmos. Deste modo, essa pesquisa foi utilizada para descrever as 

características relevantes do tema proposto, e a explicativa, foi para explicar as 

razões e o problema analisando a teoria e a pratica da escolha dos lideres. 
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Em relação aos procedimentos técnicos adotados foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso, para esclarecer a realidade do tema no dia-a-dia da 

empresa. Portanto, o trabalho foi realizado com o tema O Papel do Gestor na 

Identificação de Lideres na Organização e desenvolvida por meio de pesquisa de 

livros, artigos e revistas para melhor esclarecimento a realidade do tema. 

  O estudo de caso desta pesquisa se limitará no ambiente único da empresa 

Juba Supermercados, portanto a conclusão obtida nesta pesquisa não será aplicável 

as outras empresas.  

 

 

4.2 Métodos 

  

O método utilizado foi dialético, pois segundo Richardson, “a dialética está 

vinculada ao processo dialógico de debate entre posições contrárias, e baseada no 

uso de refutações ao argumento por redução ao absurdo ou falso’’ (2012,p.45).   

Portanto, essa pesquisa foi para investigar a contradições da realidade da 

empresa, envolvendo comportamento social e econômico. 

 

 

4.3 Instrumentos de coleta de dados  

 

Quanto aos instrumentos de dados foi elaborado questionário com perguntas 

fechadas, que terá como objetivo a possibilidade de chegar ao problema com mais 

facilidade.  

O questionário foi aplicado com questões e respostas fechadas, contendo 10 

questões objetiva, permitindo obter respostas que facilitem a identificação das 

características que o gestor busca ao selecionar o líder de cada setor. 

 

 

4.4 Delimitação do Universo a ser pesquisado 

 

O universo da pesquisa, delimitada na empresa Supermercado Juba, que 

possui a seguinte estrutura na área de colaboradores: sete operadoras de caixas, 

duas fiscais, três departamento de RH, três departamento de compras, dois 
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conferente de deposito, dois açougueiro, duas padaria, cinco na seção, três entrega, 

quatro pacoteiro, totalizado 33 colaboradores atuante na empresa.  

 

 

4.4.1 População e amostra 

 

A população da pesquisa são os setores de caixa, departamento RH, 

conferencia de deposito, açougue, padaria, seção e entrega. Para efeito de amostra 

escolheu-se um líder de cada setor no total de sete supervisores, onde pretende 

buscar uma visão sistêmica do gestor e as características que ele busca nos líderes 

de cada setor. Espera-se contar com toda a franqueza dos colaboradores e do líder 

no momento de responder os questionamentos, quanto à amostra entende ser 

probabilística estratificada. 

Portanto, acredita-se na experiência e tempo de serviços dos supervisores 

quanto a autenticidade das informações. 
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5  ANÁLISE E DISCUSSÂO DOS RESULTADOS 

 
5.1 Caracterização dos participantes  
 

Esta pesquisa foi desenvolvida, na empresa Juba Supermercado Ltda, na 

qual os colaboradores forneceram os referentes dados da liderança,  

 
 

Gráfico A: Qual é o gênero?  
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
O gráfico A, apresenta 57% dos colaboradores masculinos e 43% do gênero 

feminino, ou seja, há uma predominancia masculina no quadro de colaboradores. 
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Grafico B: Qual a idade dos colaboradores? 
 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 
 

 
No gráfico B, observa-se que 33% dos colaboradores possui entre 24 a 28 

anos, e 67% tem a idade entre acima de 33 anos. Sendo assim, podemos afirmar 

que o quando de colaboradores é jovens.  

 

 
Gráfico C: Qual é o nível de escolaridade? 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 
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No gráfico C, observa-se que 57%dos colaboradores possui ensino médio 

completo, 14% possui ensino superior completo e 29% superior incompleto. Com os 

dados coletados percebe-se que a empresa possui um quadro de colaboradores de 

formações diferentes. É importante ressaltar que o nível de escolaridade é uma 

exigência para as pessoas que almejam crescimento profissional dentro de qualquer 

organização.   

 

Gráfico D: Há quanto tempo trabalha na organização? 

  

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 
 

Conforme o gráfico D, 50% dos colaboradores tem acima de 4 anos na 

empresa, 33% tem menos de 2 anos e 17% possui entre 2 a 4 anos na organização. 

Sendo assim, a empresa Juba Supermercado mantém o quadro de colaborador com 

maior porcentagem acima de 4 anos de trabalho. Com esses resultados, o grau de 

rotatividade em relação aos funcionários é baixo, a empresa cuida dos seus 

colaboradores, portanto cabe aos mesmos se dedicar para permanecer na empresa. 
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5.2 Percepção dos participantes sobre liderança  
 
 

Gráfico E: Como você avalia o gestor da empresa? 
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 

Diante do gráfico E, observa-se que 71% dos colaboradores classificaram 

como bom a relação com a liderança na empresa e 29% dos colaboradores 

afirmaram ter um relacionamento ótimo com a liderança, Maximiano (2011) enfatiza 

que o líder representa um papel importante para as organizações, que vai trazer 

para a mesma a capacidade de ser mais que um chefe ser uma pessoa que saiba 

levar a equipe ao êxito.  
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Gráfico F: Qual é o perfil do seu gerente?  

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 
 

Observa-se que 100% dos colaboradores afirmaram que o gestor da empresa 

tem o perfil democrático, isso é bom para a organização. Pois todas as decisões são 

debatidas entre os colaboradores nada é feito sem a opinião dos mesmos, até 

chegarem a uma decisão para os objetivos serem alcançados. 

 

 

Gráfico G: Você se sente motivado com o trabalho que exerce atualmente? 

 
 
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 
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Conforme observa-se no gráfico G, 71% dos colaboradores se sente motivado 

no trabalho que exerce na empresa e 29% não sente a mesma coisa, pode-se dizer 

que nem todos colaboradores estão motivados, porém podemos observar que 71% 

estão motivados com o trabalho que realiza, de acordo com Robbins (2010), 

motivação como o processo responsável pela intensidade, pela direção e pela 

persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar determinada meta.  

 

Gráfico H: Para você quais os pontos que precisam ser melhorados pela 
liderança? 

 
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
 

Conforme o gráfico H, 57% dos colaboradores afirmaram que um dos pontos 

a ser melhorado é a motivação, pois colaboradores motivados alcançam o objetivo 

esperado dentro da organização, 29% dos colaboradores disse em relação ao 

relacionamento entre líder e liderado, pois tem que haver um relacionamento entre 

ambos para obter um ambiente agradável, 14% disseram o estilo de liderança 

acreditando-se que tendo um bom relacionamento, feedback poderá ajudar no 

desempenho da empresa.  
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Gráfico I: Como é o relacionamento entre gerente e líder? 
 
 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 

Conforme o gráfico I, 71% dos colaboradores afirmaram que o relacionamento 

do gerente e lider é bom, e 29% disseram que é otima, pois o gerente e o lider  tem 

que estar unidos buscando melhoria para a organização, valorizando novas ideias e 

incentivando os colaboradores a atingir o resultados esperado para a organização. 

 

Gráfico J: Como você classifica a comunicação na organização que trabalha? 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 



31 

 

Mediante a análise do gráfico J, observa-se que 71% dos colaboradores 

consideram a comunicação boa, 29% consideram a comunicação ótima. Pois a 

comunicação entre a equipe deve prevalecer para que haja interação de todos os 

acontecidos da empresa evitando a centralização, pois isso dificulta algumas coisas 

que poderiam ser adiantadas de algum modo e acaba afetando o ambiente de 

trabalho, mais desde que essa comunicação seja produtiva e exclusivamente de 

rotinas referente à empresa e para suas respectivas soluções. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

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

estimular o desenvolvimento das habilidades individuais de cada colaborador, 

gerando condições para que os mesmos alcancem os objetivos pessoais e 

organizacionais.  

Conforme o desenvolvimento deste estudo a partir das questões abordadas 

na pesquisa de campo realizada com os colaboradores da Empresa Juba 

Supermercado, os resultados obtidos apresentaram pontos satisfatórios e 

insatisfátorio que precisam ser melhorados pela liderança da empresa.  

Com relação aos pontos fortes da empresa podemos destacar: o bom 

relacionamento do gestor com os colaboradores, o trabalho dotado pela empresa em 

desenvolver internamente seus próprios colaboradores de acordo com a cultura da 

empresa e o incentivo à criatividade nas operações diárias. E dentre os pontos 

fracos, destaca-se a comunicação pois falta participação dos colaboradores no 

processo de tomada de  decisão, falta motivacão  nos colaboradores para 

executarem as suas tarefas  e atingir metas propostas e falta reconhecimento ao 

trabalho realizado, para fazer com que os mesmos se sintam importantes dentro da 

empresa. Em relação ao relacionamento entre líder e liderado o líder deve conversar 

com os seus liderados valorizando novas idéias e anunciando estratégias e decisões 

para o conhecimento de todos e assim ganhando credibilidade em relação a sua 

equipe. 

A pesquisa também mostra uma insatisfação dos colaboradores em relação 

ao estilo de liderança, pelo fato do lider adotar mecanismos diferentes na condução 

da organização, e por outro lado, à oportunidade da empresa ajustar melhor com 

seus colaboradores. As causas dessa possível insatisfação é discutir ações de 

melhorias no estilo de liderança que pode ser adotado com o estilo de liderança 

mais democrático e participativo. 

Com relação a importância da liderança da empresa na realização dos 

objetivos da organização, esse quadro pode ser melhorado através de treinamentos 

que contemplem com clareza a visão, valores, missão e os objetivos da organização 

salientando a importância que cada colaborador tem no alcance desses objetivos.  

Conforme os resultados obtidos a pesquisa de campo a pesquisadora 

propõem a seguintes sugestões: quanto à deficiência na comunicação, nota-se a 
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princípio a necessidade da liderança identificar junto os colaboradores quais os 

pontos sobre comunicação que precisam ser melhorados, para a partir de então 

desenvolver ações de melhorias que possam beneficiar a empresa e os 

colaboradores; quanto a motivação é preciso que haja o reconhecimento do trabalho 

da equipe fazendo com que se sintam mais importantes na organização. 

Ao termino desse trabalho foi possivel apontar alguns fatores positivos, como 

o alcance dos objetivos gerais e específicos traçados no inicio do trabalho por 

ocasião do desenvolvimento do projeto, evidenciando assim definições claras e 

objetivas a respeito de cada conceito apresentado. Outro fator positivo para a 

pesquisadora foi a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre gestão de 

pessoas e liderança; para a acadêmica a presente pesquisa poderá contribuir para 

futuros pesquisadores que tenham interesse em conhecer mais sobre o assunto de 

gestão de pessoas e liderança. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



34 

 

REFERÊNCIAS 

 
ALENCAR, José de. O alvo quem busca e vence obstáculos no mínimo fará 
coisas admiráveis. Disponível em:< http://www.refletirpararefletir.com.br>. Acesso 
em 01 dez. 2015.  
 
ARAUJO, Luiz Cesar G. de; Gestão de Pessoas; estratégias e integração 
organizacional; - 2 ed. -São Paulo; Altas, 2014. 
 
BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott. Administração: liderança e colaboração no 
mundo competitivo. 7. ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 2007. 
 
______. Administração: novo cenário competitivo; tradução Bazán Tecnologia 
Linguística Ltda.; revisão técnica Jose Ernesto Lima Gonçalves. – 2 ed.- São Paulo: 
Atlas, 2006.  
 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2002 
 
______. Gerenciando pessoas: o passo decisivo para a administração 
participativa. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 
 

______. Administração nos novos tempos. São Paulo 1.ed. 1999.  
 
 
KWASNICKA, Eunice Lacava: Introdução à administração. 6.ed.São 
Paulo:Altas,2014. 

LACOMBI, Francisco Jose Masset. Recursos Humanos: princípios e tendências.- 
São Paulo: Saraiva, 2005. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amarau; administração de Projetos. 3.ed.-São 
Paulo:Altas, 2008. 

______; Introdução à Administração. 8.ed.-São Paulo: Atlas, 2011. 

RIBEIRO, Manuel Jorge. Juba Supermercado. 2011. 1 fotografia. Disponível em: 
<http://www.juba.com.br/?pg=galerias>. Acesso em 01 dez. 2015.  

ROBERT, P. Vecchio; Comportamento Organizacional. 1.ed. São Paulo, 2008. 
 
ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy. SOBRAL,  A. Comportamento 
organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. 14. ed.. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2010. 
 
RICHARDSON, Roberto Jarry; Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. São Paulo: 
Atlas, 2012. 
 
ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em 
administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos 
de caso . 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010 

http://www.refletirpararefletir.com.br/
http://www.juba.com.br/?pg=galerias


35 

 

 
SEVERINO, Antonio Joaquim, Metodologia do trabalho cientifico/ Antonio 
Joaquim Severino. -23. ed. rev. e atual.-São Paulo: Cortez, 2007. 
 
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 
14. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
  

WAGNER III, John A. Comportamento organizacional. -São Paulo. Saraiva, 2006. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

APÊNDICE A – Questionário 

 

Questionário direcionado aos colaboradores da empresa Supermercado Juba 

Ltda. 

 

Prezados colaboradores, é com muita satisfação, que venho convidá-lo a 

participar desta pesquisa, que foi realizada pela acadêmica Elizabeth de Oliveira 

Faria do curso de Administração da Faculdade Católica Rainha da Paz- FCARP, sob 

orientação da Professora Esp. Zelandia Morais Fernandes da Costa, que teve como 

objetivo O Papel do Gestor na Identificação de Lideres na Organização empresa 

Juba Supermercado Ltda de Araputanga-Mt. 

O estudo desta pesquisa foi finalizado a partir de respostas coletadas, e 

essas informações serão de uso exclusivo deste trabalho e sua confiabilidade fica 

assegurada, pelo fato de não ser solicitada a sua identificação pessoal ou 

profissional no preenchimento deste instrumento de coleta de dados. 

 

Obrigada pela sua contribuição  

 

Elizabeth de Oliveira Faria 

 

Bloco – 01 Caracterização do participante  

 

01.Qual é o seu gênero? 
 (    ) Masculino 
 (    )  Feminino 
 
02.Qual sua a idade?  
(   ) 18 a 23 anos  
(   ) 24 a 28 anos 
(   ) 29 a 33anos 
 
03.Qual é o nível de escolaridade? 
(   ) Ensino fundamental completo 
(  )  Ensino fundamental incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
(   ) Ensino médio incompleto 
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(   ) Ensino superior completo  
(   ) superior incompleto 

 
04.Há quanto tempo que trabalha na organização? 
(   ) Menos de 2 ano 
(   ) Ate 2 ano  
(  ) Entre 2 e 4 anos 
(   ) Acima de 4 anos 
 
 
Bloco – 02 Percepções do participante sobre a liderança 

01. Como você avalia o gestor da empresa? 
(  ) Ótima  
(  ) Bom  
(   ) Ruim  
(   ) Péssimo 
 

02. Qual é o perfil do seu gerente? 
(  ) Liderança autoritária, é quando o líder toma decisões sem opinião do grupo  
(   ) Liderança liberal, onde o líder deixa os colaboradores tomar decisões 
(   ) Liderança Democrática, é aquele líder que toma decisões junto ao grupo 
 

03. Você se sente motivado com o trabalho que exerce atualmente? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(   ) Às vezes 
 

04.  Para você quais os pontos que precisam ser melhorados pela liderança? 
(   )  Comunicação 
(   ) Motivação 
(   ) relacionamento entre líder e liderado 
(    ) Estilo de liderança 
 

05. Como é o relacionamento entre gerente e líder? 
(   ) Ótimo 
(   ) Bom 
(   ) Ruim 
(   ) Péssimo 
 

06. Como você classifica a comunicação na organização que trabalha? 
(   ) Ótima  
(   ) Bom  
(   ) Ruim 
(   ) Péssimo  
 

07. Você se considera motivado trabalhando nessa empresa? 
 (   ) Muito motivado 
 (   ) Motivado 
 (   ) Pouco motivado 
 (  ) Desmotivado   


