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RESUMO 

 

CAMPOS, Gilberto Adriano. Estilo de liderança: Uma análise na área da 
construção civil da cidade de Araputanga/MT, 2015. 48 folhas. Trabalho de Curso. 
Curso de Administração, Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga-MT, 2015. 

 

A presente pesquisa aborda um fator de grande relevância em todas as 

organizações que é o estilo de liderança adotado, identificando os principais 

problemas que levam a falta de líderes dentro da área da construção civil e 

buscando meios que venham atender a necessidade da população. A pesquisa 

justifica-se por que evidenciará os principais estilos de liderança o que significa mais 

materiais disponíveis para consulta de futuros pesquisadores. Contribuirá na 

melhoria da maneira de se relacionar com uma equipe de pessoa e levantar junto 

aos líderes a busca pelo conhecimento e capacitação das equipes para um melhor 

desenvolvimento social que atendam a expectativa da população Araputanguense. 

O objetivo principal deste estudo é identificar o estilo de liderança desenvolvido na 

área da Construção Civil de Araputanga-MT. Foi utilizada uma abordagem 

qualitativa para expor as características da liderança atuante na Construção Civil. A 

pesquisa descritiva teve como objetivo a descrição das características de 

determinada população. Quanto ao procedimento técnico foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, levantamento e observação, para caracterizar o estilo de liderança 

desenvolvido. A pesquisa abordou o método dialético para obter solução através da 

arte do diálogo. Sendo constatado que tanto os lideres quanto os liderados afirmam 

que o estilo de liderança democrático foi o que mais se destacou, onde há tomadas 

de decisões, programações e divisão de trabalho e tem grande participação da 

equipe e os liderados acreditam na capacidade de seus lideres, caracterizando um 

bom relacionamento entre lideres e liderados. 

 

Palavras-chave: Estilo de liderança. Relacionamento. Trabalho em equipe 
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ABSTRACT 

 

CAMPOS, Gilberto Adriano. Leadership style: An analysis in the field of 

construction of the city of Araputanga/MT. 2015. 48 leaves. Course work. 

Administration Course, Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga-MT, 2015. 

 

This research addresses a very important factor in all organizations is the leadership 

style adopted, identifying the main problems that lead to lack of leaders within the 

construction area and looking for ways that will meet the needs of the population. 

The research is justified because that will show the main leadership styles which 

means more materials available for future researchers consultation. Contribute in 

improving the way you relate to a person and team up with the leaders the pursuit of 

knowledge and training of teams for better social development that meet the 

expectation of Araputanguense population. The aim of this study is to identify the 

leadership style developed in the field of Civil Construction Araputanga-MT. A 

qualitative approach to exhibit leadership characteristics active in civil construction 

was used. The descriptive study aimed to describe the particular population 

characteristics. As for the technical procedure was carried out a literature search, 

survey and observation, to characterize the leadership style developed. The survey 

addressed the dialectical method for solution through the art of dialogue. And 

revealed that both the leaders as the led state that the democratic leadership style 

was what stood out, where there is decision-making, programming and division of 

labor and has great involvement of staff and led believe in the ability of their leaders, 

featuring a good relationship between leaders and led. 

 

Keywords: Leadership Style. Relationship. Team work 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo contemporâneo se destaca a importância do líder, que exigem 

habilidade de liderança e motivação, que tem por objetivo ter um bom 

relacionamento para que sua equipe consiga atingir metas e buscar oferecer o de 

melhor na sua área de atuação para atingir seus objetivos. 

 A delimitação da pesquisa compõe-se do seguinte tema; estilo de liderança: 

uma análise na área da construção civil na cidade de Araputanga/MT. 

A capacidade de liderar dentro de uma organização é muito importante por isso 

à escolha do tema tem como principal objetivo conhecer as formas de lideranças 

predominantes na construção civil na cidade de Araputanga – MT, identificando os 

principais problemas que levam a falta de lideres dentro da área da construção e 

buscando meios que venham atender a necessidade da população.  

No que diz respeito à ordem acadêmica a pesquisa justifica-se por que 

evidenciará os principais estilos de liderança o que significa mais materiais 

disponíveis para consulta de futuros pesquisadores. 

De ordem profissional, contribuirá na melhoria da maneira de se relacionar 

com uma equipe de pessoa onde a mão de obra é escassa e a remuneração mesmo 

assim não atende a expectativa do funcionário. No contexto social, levantar junto 

aos lideres a busca pelo conhecimento e capacitação das equipes para um melhor 

desenvolvimento social que atendam a expectativa da população Araputanguense. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo geral Identificar o estilo de liderança 

predominante na área da construção civil em Araputanga/MT. 

Os objetivos específicos é descrever os principais estilos de liderança levantar 

o nível de conhecimento técnico dos lideres em atuação identificar a percepção dos 

liderados em relação as ações e/ou atitudes dos lideres.  

 Para a realização da pesquisa quanto à metodologia, é o caminho para um 

bom trabalho de pesquisa, ela possui métodos que possibilitam traçarmos objetivos, 

identificarmos características e alcançarmos respostas para um problema ou 

fenômeno, este estudo consistiu em uma abordagem qualitativa, com a pesquisa 

qualitativa podemos compreender melhor os estilos de liderança exercidos dentro da 

construção civil, as principais características dos lideres e buscar resultados 

satisfatórios para o estudo, de acordo com os objetivos foi realizada uma pesquisa 

descritiva, portanto através da pesquisa descritiva foram coletados dados individuais 
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e/ou em grupos que proporcionarão uma nova visão do estilo de liderança na 

construção civil. 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

levantamento e observação, a pesquisa bibliográfica se realizará através de livros 

disponíveis em bibliotecas, jornais, revistas e material publicado na internet, que 

será pesquisado através de computadores cuja fonte tenha credibilidade e 

fidedignidade a fim de trazer maior conhecimento sobre o assunto pesquisado, 

quanto ao levantamento foi feita uma interrogação direta as pessoas e/ou grupos, 

solicitando informações sobre o problema estudado, o levantamento que foi 

realizado nas obras da cidade de Araputanga-MT nos dará a ênfase nos aspectos 

perceptivos dos estilos de liderança e nos trouxe possibilidade de identificar a 

relação entre liderados e lideres. 

A pesquisa abordou o método dialético, o método dialético é uma ideia 

exposta para ser interpretada e discutida que requer solução através da arte do 

diálogo, debate e raciocínio, totalizando a realidade uma síntese, a técnica de coleta 

de dados foi feita através da aplicação de um questionário Por ser uma pesquisa 

com pessoas que tradicionalmente não têm um grau de instrução elevado optou-se 

pela elaboração de uns questionários com 14 questões fechadas de múltiplas 

escolhas, que teve como foco identificar as formas e os estilos de lideranças 

predominantes nas obras da construção civil na cidade de Araputanga, o formulário 

foi aplicado em pessoas que trabalham na área da construção civil, juntamente com 

observação para distinguir o grau de conhecimento de cada entrevistado. 

Delimitação, o universo que foi pesquisado, delimitou-se na cidade de 

Araputanga/MT, nas construções civis, a população que foi pesquisada foi de 34 

lideres e 58 liderados num total de 92 pessoas, foram pesquisados 08 lideres e 14 

liderados num total de 22 pessoas a que foram pesquisadas na mão-de-obra civil. 

Que representou 20% da população pesquisada, as pesquisas foram realizadas no 

período de 12 a 27 de setembro de 2015, em horário das 07: 00 a 11:00 horas da 

manha. 

 A estrutura do trabalho apresenta-se da seguinte maneira, a primeira parte é 

a introdução que aborda tema; delimitação, justificativa, os objetivos da pesquisa e 

sua relevância. O item dois é composto pela contextualização que apresenta a 

historia da construção civil, o três está composto pela revisão bibliográfica que 

explica os estilos de liderança para entender melhor as características dos lideres e 
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processo para alcançar seus objetivos. O quarto aborda a metodologia utilizada para 

a realização de trabalho com uma abordagem qualitativa para compreender melhor 

os estilos de liderança; através de uma pesquisa descritiva com procedimentos 

técnicos que foi realizado uma pesquisa bibliográfica levantamento e observação 

através de um método dialético. O quinto analise e discussão dos dados apurados 

com a pesquisa realizada, as principais percepções provenientes dos resultados; o 

sexto trás as considerações finais e por ultimo as referencia que forneceram o 

suporte técnico para todo o trabalho.   
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A construção civil em Araputanga/MT vem evoluindo a cada dia, Araputanga 

foi iniciando suas construções de forma simples; sem estrutura e sem 

acompanhamento de engenharia civil, as pessoas que trabalhavam na mão de obra 

eram pessoas sem conhecimento técnico, não tinham como construir casas com 

detalhes diferentes, apenas aqueles estilos simples trazidos de outras regiões. 

A construção civil em Araputanga ganhou êxodo no ano de 1976 com o 

projeto da igreja Católica com o projeto elaborado e doado pelo arquiteto Júlio 

Gomes de Oliveira, ajudado pelo engenheiro Ludovico Brunetti, ambos de São 

Paulo. 

Mas com o passar dos tempos às pessoas foram inovando buscando 

conhecimento através das faculdades se formandos em grandes engenheiros civis e 

arquiteto, trazendo vários estilos de construção de casas para Araputanga, no 

entanto que quase todas as construções hoje já têm uma planta feita pelos 

arquitetos e acompanhada pelos engenheiros. 

O projeto “Colher na Massa” inicia na próxima segunda-feira (09.10) os cursos 

de Assentador de Revestimento Cerâmicos e Eletricista e Instalador Predial no 

município de Araputanga (362 km de Cuiabá), com o objetivo de qualificar 

profissionais para o mercado da construção civil de Mato Grosso. Araputanga é a 

última cidade neste ano a receber o projeto, que teve inicio em abril. 

A mão de obra antes era todas manualmente não tinha ferramentas elétricas 

era bem simples mesmo, hoje existem vários tipos de ferramentas que facilita o 

trabalho, da mesma maneira que evoluem os produtos de materiais de construções, 

foram criadas ferramentas para atender as necessidades dos construtores que 

trabalha na área, (Acesso em: 02 Nov. 2015). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Liderança 

 

Liderança é o fator principal dentro de uma organização. De acordo com 

Robert, “liderança pode ser definida como um processo pelo qual uma pessoa tenta 

levar aos membros de uma organização a fazer algo que ela deseja” (2008, p. 146). 

Liderança é a forma de conduzir pessoas ou grupos para determinadas 

tarefas, porém com habilidade e amor, saber relacionar com as pessoas para que 

elas passem a gostar do que faz. 

 

Uma das palavras-chave com que definimos liderança é habilidade, e eu 
concordei com isso. Uma habilidade é simplesmente uma capacidade 
adquirida. Afirmo que liderança – influenciar os outros – é uma habilidade 
que pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tenha o desejo e 
pratique as ações adequadas. A segunda palavra-chave de nossa definição 
é influência. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver essa 
influência? Como levar as pessoas a fazer o que desejamos? Como receber 
suas ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definição, 
dons voluntários?(HUNTER, 2004, p.28). 

  

As pessoas são influenciadas através de um relacionamento de 

companheirismo direcionando a eles confiança e responsabilidade. 

 Liderança não é apenas passar tarefas e exigir rapidez e qualidade, mais sim 

para as pessoas ou grupo de pessoas a forma de fazer, orientando de maneira 

transparente para alcançar metas. Segundo Maximiano, “liderança é o uso da 

influencia não coercitiva para dirigir as atividades dos membros de um grupo e leva-

los a realização de seus próprios objetivos” (2011, p. 256). 

 Para que haja uma boa liderança dentro de uma organização e necessária 

que o líder seja uma pessoa com espirito de liderança que busque um bom 

relacionamento com seus liderados, proporcionando aos colaboradores um ambiente 

tranquilo para a execução das tarefas, os lideres poder ser formal e informal.  

 

Consequentemente, pode-se afirmar que liderança é a influência 
incremental, ou adicional, que uma pessoa detém além de sua autoridade 
formal. Influência incremental pode existir, em graus variados, em todo 
participante de um grupo de trabalho. Como resultado, não é incomum 
deparar com situações nas quais um subordinado que não goze de 
autoridade formal detenha realmente influência incremental substancial. 
Denominaríamos tal individuo como um líder informal, muitas vezes valioso 
para seu grupo, porque consegue ajudar os colegas de diferentes maneiras. 
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Um líder informal pode ter, por exemplo, maior especialização técnica do 
que o líder formal. (ROBERT, 2008, p. 147). 

  

A liderança pode ser formal ou informal dependendo da capacidade do líder, 

porém o líder informal é aquela pessoa que já nasce com o espirito de liderança, 

mesmo sem ter sido nomeado para exercer a função de líder consegue liderar 

grupos de pessoas dentro de um universo, transmitido confiança e responsabilidade 

aos demais. Já o líder formal tem seus conhecimentos técnicos reconhecidos e por 

isso é dado a ele a autonomia para exercer o papel de líder e dirigir as equipes, 

segundo Robert “as diferenças entre liderança e chefias podem ser muito distintas, e 

a liderança pode existir em níveis formais e informais. Embora possa não ser 

tecnicamente correto usar os termos líder e gerente de modo intercambiável” (2008, 

p. 147). 

 Após muitas pesquisas sobre liderança, foram criados os traços das 

lideranças, segundo Robbins, Judge e Sobral, “a procura por traços sociais, físicos, 

intelectuais ou de personalidade que possam descrever os líder e diferencia-los dos 

demais remonta aos estágios iniciais das pesquisas sobre lideranças” (2010, p. 360). 

 A liderança dos traços não era segura para liderar com eficácia. 

 

Com base nas ultimas descobertas, chegamos a duas conclusões. A 
primeira é que os traços de personalidade podem auxiliar na identificação 
da liderança. Há 20 anos, as evidências apontavam para a conclusão 
contrária. Mas, provavelmente, isso deveu-se à ausências de uma estrutura 
válida para classificar e organizar esses traços de personalidade. O modelo 
Big Five parece ter resolvido a questão. A segunda conclusão é que os 
traços funcionam melhor para prever o surgimento da liderança do que para 
distinguir entre líderes eficazes e ineficazes. Os fatos de um individuam 
apresentar determinados traços e ser considerado um líder pelos demais 
não significa, necessariamente, que será bem-sucedido em liderar seu 
grupo no alcance dos objetivos. (ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010, p. 
361) 
 

  Observando a personalidade de cada líder, podemos notar que algo ainda 
melhor poderia ser encontrado como lidar com o perfil do grupo com eficácia e 
atingir seus objetos. 

A teoria dos traços era focada na liderança de grupos para atingir seus 

objetivos 

 Com o conhecimento da personalidade de cada líder, passou a pesquisar a 

teoria comportamento que segundo Robbins Judge e Sobral, “muitos argumentaram 

que as teorias de liderança possuíam vantagens em relação ás teorias dos traços” 

(2010, p.362). 
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As teorias comportamentais são voltadas paras pessoas, e são classificados 

em estruturas iniciação e a consideração. 

 

A estrutura de iniciação refere-se ao grau em que um líder é capaz de 
definir e estruturar o próprio papel e o dos funcionários na busca do alcance 
dos objetivos. Isso inclui a organização do trabalho e das relações de 
trabalho e a definição de metas. O líder com alto grau de estrutura de 
iniciação pode ser descrito como alguém que delega tarefas específicas aos 
membros do grupo, espera que os trabalhadores mantenham um padrão de 
desempenho definido e enfatiza o cumprimento dos prazos (ROBBINS, 
JUDGE e SOBRAL, 2010, p.362). 
 

 A estrutura de iniciação da ao líder o poder de passar tarefa especifica ao 

grupo e que eles cumpram dentro do prazo para alcançar seus objetivos. 

 A consideração é quando o líder atinge um grau de conhecimento para 

relacionar com o grupo de maneira amigável e caracterizando confiança e 

respeitam as ideias dos funcionários, afirma Robbins, Judge e Sobral, “um líder 

com alto grau de consideração pode ser definido como alguém que ajuda seus 

funcionários nos problemas pessoais, é amigável e disponível e trata como igual 

todos os subordinados” (2010, p.362). 

 A liderança sempre envolve pessoas, para que um grupo desenvolva suas 

tarefas corretamente é necessário que tenham alguém para indicar os caminhos a 

ser tornados e orientar quando necessário, para ser um bom líder e atingir metas é 

preciso ser inovados e influencia os seus liderados a passar a gosta do que faz, 

onde todos devem trabalha para o mesmo objetivos, segundo Maximiano, a 

conjuntura da liderança, “é representada pelo meio organizacional e social em que 

ocorre o processo da liderança. O meio influencia o comportamento do líder e dos 

liderados e define o modelo de liderança a ser seguido” (2011, p.260). 

 

 

3.2 Estilos de liderança 

 

 Na liderança existem vários estilos de liderar, depende da característica de 

cada líder, há três estilos básicos de liderança, autocrática, democrática e liberal, 

esses estilos são caracterizados de acordo com a cultura de cada líder frente aos 

seus subordinados.  
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Apesar de todas essas colocações, muitos autores têm se preocupado em 
definir certos estilos de liderança, sem se preocupar com os traços de 
personalidade do líder. Estilo de liderança é o padrão recorrente de 
comportamento exibido pelo líder. Alguns estudos sobre liderança merecem 
ser revistos (CHIAVENATO, 1994, p.14). 

 

 Os lideres tentam resolver os problemas de forma tranquila e muitas das 

vezes voltados para a equipe, e só tomam decisões mais rígidas voltadas para as 

tarefas no caso necessário os lideres tentam resolver os problemas de forma 

tranquila e muitas das vezes voltados para a equipe, e só tomam decisões mais 

rígidas voltadas para as tarefas no caso necessário. Veja a seguir o quadro com 

algumas características de estilos de liderança. 

 
Quadro 01- Os três estilos de liderança 

 Liderança 
Autocrática 

Liderança 
 Liberal 

Liderança 
Democrática 

 
 

Tomada de 
decisões 

 
Apenas o líder decide e 
fixa as diretrizes, sem 

qualquer participação do 
grupo. 

 
Total liberdade para a 
tomada de decisões 

grupais ou individuais, 
com participação mínima 

do líder. 

 
As diretrizes são 

debatidas e 
decididas pelo grupo 
que é estimulado e 
assistido pelo líder. 

 
 
 
 

Programação 
dos Trabalhos 

 
O líder determina as 
providências para a 

execução das tarefas, 
cada uma por vez, á 

medida que se tornam 
necessárias e de maneira 
imprevisível para o grupo. 

 
A participação do líder no 

debate é limitada, 
apresentando apenas 

alternativas variadas ao 
grupo, esclarecendo que 

poderia fornecer 
informações desde que 

as pedissem. 

 
O próprio grupo 

esboça as 
providências e 

técnicas para atingir 
o alvo, com 

aconselhamento 
técnico do líder, 

quando necessário. 
As tarefas ganham 
novas perspectivas 

com os debates. 

 
 

Divisão do 
trabalho 

 
O líder determina qual a 

tarefa que cada um 
deverá executar e qual o 

seu companheiro de 
trabalho. 

 
Tanto a divisão das 

tarefas como a escolha 
dos colegas fica 

totalmente por conta do 
grupo. Absoluta falta de 

participação do líder. 

 
A divisão das tarefas 

fica a critério do 
próprio grupo e cada 

membro tem 
liberdade de 

escolher seus 
colegas de tarefa. 

 
 
 

Participação 
do Líder 

 
O líder é “pessoal” e 

dominador nos elogios e 
nas críticas ao trabalho 

de cada membro. 

 
O líder não faz nenhuma 

tentativa de avaliar ou 
regular o curso das 
coisas. Somente faz 

comentários irregulares 
sobre as atividades, 
quando perguntado. 

 
O líder procura ser 
um membro normal 

do grupo, em 
espírito, sem 

encarregar-se muito 
de tarefas. É 

objetivos e limita-se 
aos fatos em seus 
elogios e críticas. 

Fonte: Chiavenato (1994, p. 150). 
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No quadro acima, na liderança autocrática o líder foca nas tarefas, ele não da 

importância às ideias dos seus subordinados, toma decisão sem consultar sua 

equipe, ele acredita que no poder do seu conhecimento. Maximiano faz a seguinte 

indagação a esse respeito, “o líder pode ser orientado para pessoas e tarefas ao 

mesmo tempo? Certamente, a resposta é sim. A liderança pode ser orientada para a 

tarefa e para as pessoas, assim como a autocracia e a democracia” (2011, p.263). 

  

O estilo de liderança autocrático, o líder tem o foco nas tarefas, preocupa 

mais em atingir metas do que com o grupo. 

 

Em essência, o estilo pode ser autocrático ou democrático, dependendo da 
maneira como o líder se relaciona com os liderados. Esses estilos são 
reconhecidos desde a Antiguidade clássica, assim como suas disfunções: o 
excesso de democracia (a demagogia, que consistia em buscar a 
popularidade com os governados) e a tirania (o abuso da autoridade). Ao 
longo dos séculos, o conceito não mudou (MAXIMIANO, 2011, P. 261). 

 

       A liderança autocrática é centralizada no controle individual do líder para tomada 

de decisões com pouca participação do seu grupo. 

 

Quadro 02 – Nomes e características da liderança orientada para a tarefa 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Fonte: Maximiano (2011, p. 262). 

 

De acordo com o quadro 02 acima, as características da liderança autocrática 

e a visão do líder é com ênfase nas tarefas, direciona todo o foco em atingir metas. 

Já a liderança democrática foca para as pessoas, que de acordo com Maximiano é 

uma, “liderança participativa e liderança orientada para as pessoas são nomes que 

 

LIDERANÇA 
AUTORITÁRIA 

CONCENTRAÇÃO DO PODER DE 
DECISÃO NO LIDER E ENFASE NA 

REALIDADE DA TAREFA OU MISSÃO. 

LIDERANÇA ORIENTADA 
PARA A TAREFA 

LIDERANÇA 
DIRETIVA 

LIDERANÇA 
AUTOCRÁTICA 
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indicam alguns graus de participação dos funcionários no poder do chefe ou em 

suas decisões” (2011, p. 262).  

 

Quadro 03– Nomes e características da liderança orientada para as pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maximiano (2011, p. 263) 

 O quadro 03 indica as características do estilo de liderança democrática que 

da ênfase nas pessoas, sua tomada de decisão envolve a participação da equipe, 

sendo uma liderança consultiva e participativa. 

 

Autocracia (ou liderança orientada para a tarefa) e democracia (ou liderança 
orientada para as pessoas) são dois estilos básicos, que se desdobram em 
outros. Essa ideia de que os dois estilos básicos podem variar para mais ou 
para menos, e desdobrar-se em outros, também é antiga. Tannenbaum e 
Schmidt desenvolveram a ideia de uma escala ou régua dos estilos de 
liderança, para explicar como isso ocorre. Nessa régua, a autoridade do 
gerente e a autonomia dos liderados se combinam. Conforme a autoridade 
do gerente aumenta, a autonomia dos liderados diminui. O grau de 
autocracia aumenta. Quando acontece o contrário, o grau de democracia 
aumenta. (MAXIMIANO, 2011 p. 263). 

  

A liderança liberal é onde os grupos tem liberdade para expor suas ideias 

para tomadas de decisão sem muita participação do líder, conforme Chiavenato, “os 

grupos não se saíram bem quanto á quantidade nem quanto á qualidade, com sinais 

de forte individualismo, desagregação do grupo, insatisfação, agressividade e pouco 

respeito ao líder” (1994, p. 150). 

Esses estilos básicos de lideranças podem sofrer alterações dependendo do 

relacionamento entre lideres e liderados, na qual se encontra a situação no 

momento que o líder passa a conhecer os funcionários e suas tarefas, se tornando 

uma liderança Situacional, segundo Robert, “a teoria da liderança situacional tem 

 

PARTICIPAÇÃO DOS 
LIDERADOS NO PODER 
DE DECISÃO E ENFASE 

NA EQUIPE 

LIDERANÇA 
DEMOCRATICA 

LIDERANÇA 
CONSULTIIVA 

LIDERANÇA ORIENTADA 
PARA AS PESSOAS 

LIDERANÇA 
PARTICIPATIVA 
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sido a menos pesquisada. Ela é, no entanto, amplamente adotada em programas de 

treinamento gerencial” (2008, p.163) 

A liderança situacional é voltada para o desenvolvimento e a capacidade de 

seus subordinados, que os lideres analisam o potencial de cada um e agem 

conforme o nível de conhecimento dos mesmos, Robert afirma ainda que, “a tese 

central do modelo é que, à medida que aumenta a maturidade do seguidor, um líder 

deve adotar mais o comportamento orientado ao relacionamento e menos orientado 

a tarefa” (2008, p.163). 

 Os estilos de liderança surgem através das características e habilidade de 

cada líder que se destaca com a maneira em que ele passa conhecer o 

desempenho de seus liderados. 

 
Os modelos de liderança estudados até este ponto baseiam-se na divisão 
do poder de decisão entre o líder e os liderados. São modelos que 
dependem da ideia de que a autoridade formal ou informal do líder pode ser 
mais orientada para a equipe de colaboradores ou seguidores (democracia) 
ou mais orientada para o próprio líder e para a execução da tarefa 
(autocracia). No entanto, há outros modelos de liderança, que focalizam não 
a forma como as decisões são tomadas, mas o tipo de recompensa que o 
líder oferece. São modelos que analisam o estilo motivacional do líder. Há 
dois estilos motivacionais: o carismático e o transacional (MAXIMIANO, 
2011, p. 270). 
 

Os lideres carismáticos são bastante flexíveis, se preocupam com o individuo 

de cada funcionário, ele é voltado para a cultura religiosa acredita que possui o 

poder de contribuir para o melhor de todos.  

 

 

3.3 Importâncias da liderança nas atividades 

 

 A liderança é um contexto de estrema importância dentro das organizações, 

para um bom desempenho de atividade, uma equipe sem um líder para liderar, pode 

dizer que é uma equipe se rumo, que com certeza não vai chegar a lugar algum, de 

acordo Robbins, “é óbvio que o efeito das características pessoais e do 

comportamento de um líder, bem como das características do seguidor sobre o 

desempenho do grupo, quase sempre depende do contexto no qual a liderança está 

ocorrendo” (2003, p. 384). 

 Mas não basta só ter um líder, é preciso ser um líder de desempenho, porém 

ele é quem conduz a organização a tomar rumo certo, o sucesso depende de todos 
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juntos, no entanto o líder é responsável para que a equipe queira construir junto o 

caminho mais adequado, para alcançar a eficácia.  

 
Os dados em geral confirmam a lógica subjacente ao modelo do caminho-
objetivo. Ou seja, é provável que o desempenho e a satisfação do 
funcionário sejam influenciados positivamente quando o líder compensa 
coisas que faltam ao funcionário ou ao ambiente de trabalho. Contudo, o 
líder que dedica tempo para explicar tarefas quando elas já estão claras ou 
quando o funcionário tem as habilidades e a experiência para lidar com elas 
sem interferência, tende a ser ineficaz (ROBBINS, 2003, p. 387). 

 

 Para a organização atingir seu objetivo, a liderança tende a ser voltada para 

as pessoas, sendo uma liderança democrática, com a participação dos subordinados 

nas tomadas de decisão, se não pode ter uma liderança ineficaz.  

 A liderança nas atividades organizacionais vem tornando-se cada vez mais 

importante no mundo contemporâneo de hoje, pois o líder deve estar sempre atento 

às tendências de mercado, e está sempre buscando inovações para transmitir aos 

seus liderados, de acordo com Bateman “é importante deixar claro vários aspectos, 

primeiro tanto a gestão quanto a liderança são de importância vital” (2007, p. 396). 

 Os lideres que possuem um estilo de liderança visionaria tem a chance de 

chegar primeiro em varias recursos, de inovação para o futuro da organização. 

 

O termo visão tem sido recorrente ao longo de nossa discussão sobre a 
liderança carismática. Mas a liderança visionária vai além do carisma. 
Nessa seção, examinaremos descobertas recentes sobre a importância da 
liderança visionária. Definição de Liderança Visionária. A liderança 
visionária é a habilidade para criar e articular uma visão do futuro, realista, 
digna de crédito e atraente, que cresce a partir do presente e o aperfeiçoa. 
Essa visão, desde que corretamente escolhida e implementada, é tão 
estimulante que “efetivamente dá um arranque no futuro ao instigar as 
habilidades, os talentos e os recursos para fazer com que ele aconteça” 
(ROBBINS, 2003, p. 400). 

 

 As organizações com lideres que possuem características de lideranças 

visionárias têm uma probabilidade maior de permanecer no mercado, por eles 

proporcionarem as mesmas uma visão de futuro para o crescimento organizacional. 

 

 

3.4 A Influencia da liderança no clima organizacional 

 

 O clima organizacional varia em decorrência do relacionamento das pessoas, 

para que tenha um clima bom, depende-se do comportamento harmonioso para 
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aumentar a motivação onde todos se comprometem num só objetivo. É preciso que 

o líder conheça bem a cultura da organização para um bom desempenho da equipe. 

O clima organizacional reflete o grau de satisfação do pessoal com o 
ambiente interno da empresa. Está vinculado à motivação, à lealdade e à 
identificação com a empresa, à colaboração entre as pessoas, ao interesse 
no trabalho, à facilidade das comunicações internas, aos relacionamentos 
entre as pessoas, aos sentimentos e emoções, à integração da equipe e 
outras variáveis intervenientes, conforme definidas por Likert (LACOMBE, 
2005, p. 236). 

 

 Existem vários tipos de liderança que influencia no clima organização 

dependendo da característica do líder frente dos seus subordinados, as lideranças 

podem influenciar no clima organizacional, dependendo da visão do líder nas 

tomadas de decisão na hora de realizar as tarefas. 

 A liderança influencia no clima organizacional através da motivação, porém 

uma equipe motivada é capaz de superar vários problemas que venham a surgir 

dentro de uma organização, segundo Maximiano, “a motivação para o trabalho é 

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

estímulos da situação ou ambiente” (2011, p. 237). 

Nesse caso o líder deve já possuir características de diversos tipos de 

liderança, utilizando cada uma no momento certo, e saber como delegar poder e ter 

uma visão ampla de liderar, possivelmente a liderança carismática é a que mais se 

assemelha a esta conjuntura, que busca utilizar o respeito e a empatia como 

grandes aliados no tratamento dos colaboradores. 
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4 METODOLOGIA 

 

A Metodologia é o caminho para um bom trabalho de pesquisa, ela possui 

métodos que possibilitam traçarmos objetivos, identificarmos características e 

alcançarmos respostas para um problema ou fenômeno. Que segundo Marconi e 

Lakatos, “a especificação da metodologia da pesquisa é a que abrange mais número 

de itens, pos responde, a um só tempo, ás questões como? Com quê? quando?” 

(2011, p. 109). 

 

 

4.1 Tipos de Pesquisa 

 

Este estudo consistiu em uma abordagem qualitativa. 

 

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 
compreensão detalhada dos significados e características situacionais 
apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 
quantitativas de características ou comportamentos (RICHARDSON, 2012, 
p. 90).  
 

Com a pesquisa qualitativa podemos compreender melhor os estilos de 

liderança exercidos dentro da construção civil, as principais características dos 

lideres e buscar resultados satisfatórios para o estudo.  

 De acordo com os objetivos foi realizada uma pesquisa descritiva, segundo 

Gil, “as pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das características de 

determinada população” (2010, p. 27).  

Portanto através da pesquisa descritiva foram coletados dados individuais 

e/ou em grupos que proporcionarão uma nova visão do estilo de liderança na 

construção civil. 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

levantamento e observação. 

 
Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado com base em material 
publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material 
acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer 
outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. O 
material publicado pode ser fonte primária ou secundária (VERGARA, 2013, 
p. 43). 
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A pesquisa bibliográfica foi realizará através de livros disponíveis em 

bibliotecas, jornais, revistas e material publicado na internet, que foi pesquisado 

através de computadores cuja fonte tenha credibilidade e fidedignidade a fim de 

trazer maior conhecimento sobre o assunto pesquisado. 

 Quanto ao levantamento foi feita uma interrogação direta as pessoas e/ou 

grupos, solicitando informações sobre o problema estudado. 

 
As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se 
à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 
problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, 
obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 
2010, p. 35). 
 

 O levantamento que foi realizado nas obras da cidade de Araputanga-MT nos 

deu a ênfase nos aspectos perceptivos dos estilos de liderança e nos trouxe 

possibilidade de identificar a relação entre liderados e lideres, através das análises 

dos dados.  

 

 

4.2 Métodos  

 

A pesquisa abordou o método dialético. 
  

Em termos gerais, a dialética obedece a princípios diferentes dos silogismos 
formais. 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 às 
proposições apresentada na tese e a síntese é uma fusão das duas 
proposições anteriores que retêm os aspectos verdadeiros de ambas as 
proposições, introduzindo um ponto de vista superior (RICHARDSON, 2012, 
p. 45). 

  

O método dialético é uma ideia exposta para ser interpretada e discutida que 

requer solução através da arte do diálogo, debate e raciocínio, totalizando a 

realidade uma síntese. 

 

 

4.3 Instrumentos de coleta de dados                                                                                                                                           
 

A técnica de coleta de dados foi feita através da observação e questionário. 

Gil afirma que, “para a coleta de dados nos levantamentos são utilizadas as técnicas 
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de interrogação: o questionário, a entrevista e o formulário” (2010, p.102). 

A técnica de coleta de dados foi feita através da aplicação de um questionário 

Por ser uma pesquisa com pessoas que tradicionalmente não têm um grau de 

instrução elevado optou-se pela elaboração de um questionário com 11 questões 

fechadas de múltiplas escolhas aplicadas aos liderados e 11 questões também 

aplicadas aos lideres que teve como foco identificar as formas e os estilos de 

lideranças predominantes nas obras da construção civil na cidade de Araputanga. 

 

Quase todas as recomendações feitas com relação à elaboração de 
questionário valem, igualmente, para o formulário Há que se considerar, 
todavia, que, na aplicação deste, o pesquisador está presente e é ele que 
registra as respostas. Da mesma forma, os cuidados a serem tomados na 
condução da entrevista devem ser observados na aplicação do formulário. 
Ao fazer as perguntas, o pesquisador deve, ainda, ter a preocupação de 
formulá-las exatamente como se encontram redigido. Caso uma pergunta 
não seja entendida, o melhor é repeti-la, evitando as explicações pessoais.  
(GIL, 2010, p. 107). 
 

 O questionário foi aplicado em pessoas que trabalham na área da construção 

civil, juntamente com observação para distinguir o grau de conhecimento de cada 

entrevistado quanto às respostas. Segundo Richardson, “genericamente, a 

observação é à base de toda investigação no campo social, podendo ser utilizada 

em trabalho cientifico de qualquer nível” (2012, p. 259). 

Pelo fato de o pesquisador fazer parte dos elementos que compõe o campo a 

ser observado, o observador se tornou participante. 

 

A grande vantagem da observação participante diz respeito à sua própria 
natureza, isto é, ao fato de o pesquisador torna-se membro do grupo sob 
observação. Isso significa que as atividades do grupo serão 
desempenhadas naturalmente porque seus membros não apresentarão 
inibições diante do observador, nem tentarão influenciá-lo com 
procedimentos que fujam ao seu comportamento normal, já que deve 
apresentar um nível elevado de integração grupal pelo fato de os membros 
esquecerem ou ignorarem que há um “estranho” entre eles (RICHARDSON, 
2012, p. 262). 

 

As características da observação participativa trouxe ênfase nas 

probabilidades das questões expostas para pesquisa que foi estratificada e 

segmentada. 
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4.4 Delimitações do Universo a ser pesquisado 
 

 O universo que foi pesquisado delimitou-se na cidade de Araputanga/MT, nas 

construções civis. 

 

 

4.4.1 População e amostra 
 

A população que foi pesquisada foi de 34 lideres e 58 liderados num total de 

92 pessoa, com a amostragens de 22 pessoas sendo 14 liderados e 8 lideres, que 

representou 20% da população pesquisada. 

 Essa abordagem estratificada caracterizou-se como probabilística, que 

segundo Vergara, “a população amostral ou amostra é uma parte do universo 

(população) escolhida segundo alguns critérios de representatividade” (2003, p. 46). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1 Caracterização dos participantes liderados 
 

Gráfico 01 – Gênero dos participantes 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
Conforme mostra o gráfico 01, foi constatado que 100% das pessoas que 

trabalha de auxiliar na mão de obra da construção civil são do sexo masculino 

possivelmente por ser uma atividade que exija bastante força física e então as 

mulheres não têm interesse nesta área. 

 

 

Gráfico 02 – Idade 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
  De acordo com analise dos dados, o gráfico 02 mostra que 28,57% dos 

liderados tem ate 21 anos, entre 22 a 28 anos são 42,86 %, de 29 a 33 anos é de 

14,29%, de 34 a 40 anos 0,00% e acima de 40 anos são de 14,29% também, isto 

indica que a porcentagem maior dos liderados são de 22 a 28 anos. 

 Esses dados apresentam um índice maior de liderados jovem na construção 

civil, onde é uma atividade que não exige qualificação e experiência para os jovens 
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29% 
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0% 
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buscar o seu primeiro serviço, portanto é uma área que da oportunidade para quem 

pretende entrar no mercado de trabalho. 

 

Gráfico 03 – Escolaridade 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
Mediante os analise, o gráfico 03 mostra que 14,29% dos liderados tem o 

ensino fundamental incompleto, 21,43% já tem o fundamental completo e 21,43% 

tem o ensino médio incompleto, o ensino médio completo é de 42,86% portanto a 

maioria dos liderados possui o ensino médio completo, e 0,00% o ensino superior.   

 

 

Gráfico 04 - Trabalha a quanto tempo para seu líder atual 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
 Gráfico 04 mostra o tempo de serviço prestado para seu líder atual, que 

53,85% trabalham menos de um ano, 30,77% trabalha de 01 a 03 anos e 15,38% 

trabalham de 04 a 07 anos, podemos notar que de 08 a 12 anos não teve nem uma 

pessoa isto é que o maior tempo que trabalha pra seu líder atual foi de 04 a 07 anos.     

Isso reflete que as pessoas que trabalha como ajudante na construção civil, após 

alguns tempos de serviço vão adquirido conhecimento e passa a ser líder ou procura 

outra atividade em função de melhores salários. 
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5.2 Percepções dos participantes liderados sobre a liderança 
 

Gráfico 05 - A forma que o líder executa as atividades traz confiança para o 
grupo? 

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
De acordo com o gráfico 05, mostra que 85,71% dos liderados confia no seu 

líder nas formas que ele executa suas atividades, e 14,29% dos liderados acredita 

que nem sempre o líder trás confiança para o grupo, neste sentido não houve 

ninguém que dissesse não. 

 Esta consideração é quando o líder atinge um grau de conhecimento para 

relacionar com o grupo de maneira amigável e caterizando confiança e respeitam 

as ideias dos funcionários. 

 
 
 

Gráfico 06 - O líder passa as tarefas e ensina como fazer? 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
  Conforme o gráfico 06, 92,86% dos liderados afirma que os lideres passa as 

tarefas e ensina como fazer, 7,14% diz que só as vezes, e que não 0,00%.

 Liderança não é apenas passar tarefas e exigir rapidez e qualidade, mas sim  

passando para as pessoas ou grupos de pessoas a forma de fazer, orientando de 

85,71% 

0,00% 
14,29% 

sim

não
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0,00% 
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sim

não
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maneira transparente para alcançar metas.   

 

Gráfico 07 - Você já tomou certas decisões na ausência do líder? 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 

De acordo como gráfico 07, os dados apresenta que 57,14% já tomou certas 

decisões na ausência do líder 35,71% disse que não e apenas 7,14% disseram que 

as vezes, estes dados indica as características do estilos de liderança democrática 

que da ênfase nas pessoas, sua tomada de decisão envolve a participação da 

equipe sendo uma liderança consultiva e participativa, a liderança democrática foca 

para as pessoas,  

 

 

Gráfico 08 - Como você definiria seu líder conforme as características 
relacionadas? 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
Com relação às características relacionadas dos lideres no gráfico 08, os 

dados obtidos mostra que 21,43% dos liderados definiram seu líder com a 

característica autocrático, 57,14% democrático, característica liberal 14,25% e 

apenas 7,14% situacional, a liderança democrática foca para as pessoas. 
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Gráfico 09 - O líder busca sugestão para melhorias no trabalho? 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
No que apresenta no gráfico 9, 85,71% dos liderados afirma que o líder busca 

sugestão para melhoria no trabalho, 7,14% disseram que as vezes, isso mostra que 

uma porcentagem muita baixa dos lideres não são inovadores, a liderança nas 

atividades organizacionais vem tornando-se cada vez mais importante no mundo 

contemporâneo de hoje, pois o líder deve estar sempre atento as tendência de 

mercado e esta sempre buscando inovações para transmitir aos seus liderados. 

 

 

Gráfico 10 - O líder se preocupa só em atingir metas, deixando de lado os 
valores das equipes? 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 

Os dados obtidos do gráfico 10 mostra que 14,29% dos liderados afirmam 

que sim, que os lideres preocupa só em atingir metas, deixando de lado os valores 

de equipe e 64,29% afirma que não, e 21,43% afirma que só às vezes. A liderança 

sempre envolve pessoas, para que um grupo desenvolva suas tarefas 

corretamente é necessário que tenham alguém para indicar os caminhos a ser 

tornados e orientar quando necessário, para ser um bom líder e atingir metas é 

preciso ser inovados e influencia os seus liderados a passar a gosta do que faz 

onde todos devem trabalha para o mesmo objetivos. 
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Gráfico 11 - Como você classifica o relacionamento entre lideres e 

liderados? 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
De acordo com que apresenta o gráfico 11, 78,57% dos liderados classifica o 

relacionamento bom, 14,29% muito bom e apenas 7,14% classificaram o 

relacionamento ruim, não obtido classificação relacionamento excelente. Para que 

haja uma boa liderança dentro de uma organização e necessária que o líder seja 

uma pessoa com espirito de liderança que busque um bom relacionamento com 

seus liderados, proporcionando aos colaboradores um ambiente tranquilo para a 

execução das tarefas. 

 

 

5.3 Caracterização dos Participantes lideres 

 

Gráfico 12 – Gênero 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 
 

De acordo com os dados levantados podem observar que apenas pessoas do 

sexo masculino no trabalho na área da construção civil em Araputanga que 100% 

dos lideres masculino, onde depende de força braçal e não se encaixa no perfil 

feminino. 
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Gráfico 13 – Idade 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 
 

  Conforme os dados apurados 25,00% dos lideres tem até 21 anos, de 22 a 28 

anos não constatou nem um líder e 29 a 33 anos constatou apenas 12% dos lideres 

e 25% dos lideres tem de 34 a 40 anos e 37% dos lideres acima de 41 anos isso 

indica que a maioria dos lideres está acima dos 41 anos, na maior parte dos lideres 

de construção vão adquirido conhecimento e pratica no decorrer dos anos eles não 

se qualifica para trabalhar, apenas adquire conhecimento. 

 

 

Gráfico 14 – Escolaridade 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
Mediante a analise dos dados o gráfico 03 apresenta 25% dos lideres possui 

o ensino fundamental incompleto, 12,50% possui o ensino médio incompleto, 

37,50% dos líderes tem o ensino médio completo, possui ensino superior incompleto 

é de 25%, 0,00% dos líderes com ensino fundamental completo e 0,00% do ensino 

superior completo. 
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Gráfico 15 – Trabalha a quanto tempo em sua área de atuação? 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
 De acordo com a analise do gráfico 04 apresenta 12,50% dos lideres que 

trabalha a menos de 01 ano em sua área de atuação, 12,50% trabalha de 01 ano a 

03 anos, 37,50% dos lideres trabalha de 04 a 07 anos e 37,50% também são os que 

trabalham de 08 a 12 anos em sua área, esses dados mostra que com o decorrer 

dos tempos que vai se fazendo líder dentro da construção civil. 

 

5.4 Percepções dos participantes lideres sobre a liderança 

Gráfico 16 – Em uma situação de conflito você considera preparado para 

resolvê-lo? 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
De acordo com analise do grupo 05, 65,50% dos lideres considera preparado 

para resolver conflito, e 37,50% disse que as vezes, e não constatado líder que não 

esta preparado para resolver conflito. Os lideres tentam resolver os problemas de 

forma tranquila e muitas das vezes voltados para a equipe, e só tomam decisões 

mais rígidas voltadas para as tarefas no caso necessário. 
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Gráfico 17 – Você pesquisa tendência de mercado para estar sempre inovando 

e buscando conhecimento para a melhoria de seu trabalho? 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 
 

 Conforme apresenta as analises no gráfico 06, 87,50% dos lideres pesquisa 

tendência de mercado e busca conhecimento para melhoria de seu trabalho, apenas 

12,50% é as vezes. 

 Essas análises mostram que os lideres estão preocupado sempre em buscar 

melhoria e conhecimento na cerca da construção civil e estar sempre inovando, nas 

lideranças atuais. 

A liderança nas atividades organizacionais vem tornando-se cada vez mais 

importante no mundo contemporâneo, pois o líder deve estar sempre atento às 

tendências de mercado, e está sempre buscando inovações para transmitir aos seus 

liderados. 

 

 

Gráfico 18 – O líder é de estrema importância nas atividades? 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 
 

Mediante os dados apurados, o gráfico 07 indica 100% dos lideres confia na 

importância dos lideres nas atividades. 
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A liderança é um contexto de estrema importância dentro das organizações, 

para um bom desempenho de atividade, uma equipe sem um líder para liderar, pode 

dizer que é uma equipe sem rumo, que com certeza não vai chegar a lugar algum. 

 

 

Gráfico 19 – Dentre os estilos de liderança abaixo com qual você mais se 

identifica? 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 

 De acordo com as analises, o gráfico 8 mostra que 87,50% dos lideres se 

identifica com o estilo de liderança Democrático, apenas 12,50% com o estilo 

Situacional, Autocrático e liberal não constatou nenhum líder. 

A liderança democrática foca para as pessoas, a liderança situacional é 

voltada para o desenvolvimento e a capacidade de seus subordinados, que os 

lideres analisam o potencial de cada um e agem conforme o nível de conhecimento 

dos mesmos. 

 

 

Gráfico 20 – Você fez ou está fazendo algum curso de especialização na área 

da construção civil? 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 
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 O gráfico 09 apresenta a analise de que 12,50% dos lideres apenas que as 

vezes fazem curso de especialização na área da construção civil e 87,50% afirma 

que não fez e não esta fazendo nenhum curso de especialização na área da 

construção civil. 

 Com esses analises podemos concluir que o motivo de que falta lideres na 

área de construção civil, pois são poucos lideres qualificado no mercado. 

Os estilos de liderança surgem através das características e habilidade de 

cada líder que se destaca com a maneira em que ele passa conhecer o 

desempenho de seus liderados e quando o líder atinge um grau de conhecimento 

para relacionar com o grupo de maneira amigável e caracterizando confiança e 

respeitam as ideias dos funcionários. 

 

 

Gráfico 21 – Você trabalha com metas? 
 
 
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 

 
 Referente a analise do gráfico 10, foi constatado que 87,50% dos lideres 

trabalha com metas e apenas 12,50% diz que as vezes e que não é 0,00%, com 

esse porcentual é de verificar que a maioria dos lideres da construção civil trabalha 

para atingir metas 
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Gráfico 22 - Como você classifica o relacionamento entre lideres e liderados? 

 

 Fonte: Pesquisa de Campo (2015) 
 
 Segundo o gráfico 11 a analise mostra a relação entre lideres e liderados com 

um porcentual de 62,50% classificam muito bom, 25,00% classifica este 

relacionamento excelente e ruim 0,00%, porem os analises mostra um bom 

relacionamento entre lideres e liderados. 

 Para que haja uma boa liderança dentro de uma organização e necessária 

que o líder seja uma pessoa com espirito de liderança que busque um bom 

relacionamento com seus liderados, proporcionando aos colaboradores um ambiente 

tranquilo para a execução das tarefas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi realizado para identificar os estilos de liderança na area da 

construção civil na cidade de Araputanga-MT através de analises dos dados obtidos 

com os questionários aplicados aos trabalhadores da mesma. 

Conforme as questões levantadas, referente o estilo de liderança atuante na 

área da Construção Civil em Araputanga- MT, a pesquisa descreve as 

características da liderança nas organizações, identificando perfil do líder e seu 

relacionamento com os liderados destacando a importância do papel do líder, cuja 

habilidade e capacidade de liderar é de estrema importância nas atividades.   

 Observando as analises dos gráficos 01 a 04 referente perfil dos liderados e 

01 a 17 ao perfil dos lideres, ambas as partes são 100% do sexo masculino, com 

relação à idade, pode-se notar que a uma diferença entre lideres e liderados, que a 

um índice maior dos liderados são jovens e os lideres são pessoas mais velha, e 

referente à escolaridade a questão dos lideres mostra que tem apenas o nível de 

ensino médio completo, porém uma minoria esta cursando curso superior.  Quanto 

ao tempo de serviços liderados mostram uma rotatividade acima dos lideres, isto é 

que para chegar a ser líder na Construção Civil e necessário muita dedicação e 

tempo de serviço prestado. 

 A questão 05 do bloco que identifica o que os liderados nota-se que os 

mesmos estão satisfeitos com a maneira que o líder executa as atividades e se 

sentem confiantes, de acordo com a questão 06,07,08 os liderados afirma que os 

lideres agem com as características de uma liderança democrática passando a 

tarefa e ensinando a fazer, quando se fala de tomada de decisão e participação da 

equipe, a  um percentual elevado de liderados que tomam decisão na ausência do 

líder, o que corrobora uma liderança democrática. A questão 09 demonstra que os 

liderados acreditam que os lideres buscam sugestões para melhoria do trabalho 

onde atuam, através de conhecimento e diálogo com os demais lideres.  

Buscando identificar as opiniões de ambos os lados liderança e liderados; os 

líderes foram indagados sobre diversos assuntos, a saber: na questão 16 e 17 os 

dados afirmam que os lideres estão preparados para conduzir o grupo, buscando 

sempre tendências de mercados para estar inovando na área da construção e 100% 

dos líderes afirmam na questão 18 que seu papel nas atividades e de extrema 

importância na realização das tarefas.  A questão 19 evidencia que quase 90% dos 
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lideres se identifica com o estilo de liderança democrático, que é uma liderança 

voltada para as pessoas, de acordo com Maximiano (2011, p. 262) a liderança 

democrática foca para as pessoas, é uma liderança participativa dos funcionários no 

poder do chefe em suas decisões. 

  As informações da questão 20 demonstram que uma minoria dos lideres tem 

cursos e esta fazendo curso de especialização na área da construção civil, quase 

89% dos lideres não possui qualificação técnica, apenas conhecimento, onde podem 

ocorrer problemas sérios nas construções. Referente à questão 21, um percentual 

de quase 87% dos lideres trabalham com metas, porém no trabalho em equipe o 

líder deve passar as tarefas e explicar como fazer preocupando-se primeiro com a 

equipe para conseguir obter bons resultados.  Observando as análises da questão 

22 os líderes afirmam ter um bom relacionamento entre lideres e liderados nas 

construções civis, uma minoria disse que é muito bom e excelente. 

Em suma pode-se considerar com essas análises que os principais pontos 

positivos da pesquisa é que os lideres estão sempre buscando tendências de 

mercado para melhoria na construção civil; ambas as partes consideram que o 

principal estilo de liderança adotado é o democrático; há um bom relacionamento 

entre lideres e liderados; os liderados se sentem valorizados e trabalham motivados 

acreditando na capacidade de seu líder o que caracteriza um ambiente de trabalho 

tranquilo onde todos trabalham juntos para propiciar o alcance dos mesmos 

objetivos que é atingir as metas e entregar serviços de qualidade. 

No entanto os principais pontos negativos é o fato de que poucos líderes 

buscam especializar-se para uma boa capacitação técnica; a rotatividade por parte 

dos liderados é razoavelmente elevada; a maioria dos lideres da área da construção 

civil são pessoas com nível de escolaridade baixa e muitos líderes acreditam que 

estão preparados para as tendências de mercado, porém, por não buscarem 

especializações possivelmente essa percepção não esteja correta.  

 A pesquisa teve seu objetivo atingido, uma vez que o principal estilo de 

liderança adotado na construção civil de Araputanga/MT foi identificado; além de 

possibilitar a descrição dos principais pontos positivos e negativos na área.  

Aponta-se para estudos de futuros pesquisadores que abordem o tema de 

forma que abranjam alguns pontos críticos percebidos em decorrência da pesquisa 

de campo, que não puderam ser abordados aqui; como: a falta de segurança no 
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trabalho e pessoas trabalhando sem o uso dos equipamento de proteção 

obrigatórios.  
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APÊNDICE A - Questionário 
 

Questionário direcionado aos colaboradores da mão de obra na Construção 

Civil na cidade de Araputanga Mato Grosso. 

 

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

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

ao tema estilo de liderança na construção civil. 

O propósito do trabalho consiste em descrever as características dos estilos de 

lideranças predominantes na mão de obra da cidade 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, Gilberto Adriano Campos. 

 

Bloco 01 – Caracterização do participante 
 

01) Gênero 
 
(  ) Feminino 
(  ) Masculino 
 

 

02) Idade 
 
(  ) Até 21 anos  
(  ) De 22 a 28 anos 
(  ) De 29 a 33 anos 
(  ) De 34 a 40 anos 
(  ) Acima de 41 anos 
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03) Escolaridade 
 
(  ) Ensino fundamental incompleto 
(  ) Ensino fundamental completo 
(  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino superior incompleto 
(  ) Ensino superior completo 
 

 

04) Trabalha a quanto tempo para seu líder atual? 
 

(  ) Menos de 01 ano  
(  ) De 01 03 anos 
(  ) De 04 a 07 anos 
(  ) De 08 a 12 anos  
 

 

Bloco 02 – Percepção dos participantes liderados sobre a liderança 
 
05) A forma que o líder executa as atividades traz confiança para o grupo? 
 

(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) As vezes 
 

 

06) O líder passa as tarefas e ensina a como fazer? 
 

(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) As vezes 
 

 

07) Você já tomou certas decisões na ausência do líder? 

 

(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) As vezes 
 

 

08) Como você definiria seu líder conforme as características relacionadas? 
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(  ) Autocrática: o líder toma decisão sozinho seu a participação da equipe. 
(  ) Democrático: o líder debate junto a equipe para tomada decisão.  
(  ) Liberal: deixa a equipe à-vontade para as tomadas de decisão e para as 
execuções das tarefas. 
(  ) Situacional: age de acordo com a situação do momento e a característica de 
cada subordinados. 
 

 

09) O líder busca sugestão para melhorias no trabalho? 
 

(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) As vezes 
 

 

10) O líder se preocupa só em atingir metas, deixando de lado os valores das 
equipes? 
 

(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) As vezes 
 

 

11) O líder tem um bom relacionamento com os liderados? 
 

(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) As vezes 
 

 

Bloco 03 – Caracterização dos Participantes líderes 
 

12) Gênero 
 

(  ) Feminino 
(  ) Masculino 
 

 

13) Idade 
 

(  ) Até 21 anos  
(  ) De 22 a 28 anos 
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(  ) De 29 a 33 anos 
(  ) De 34 a 40 anos 
(  ) Acima de 41 anos 
 

 

14) Escolaridade 
 

(  ) Ensino fundamental incompleto 
(  ) Ensino fundamental completo 
(  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino superior incompleto 
(  ) Ensino superior completo 
 

 

15) Trabalha a quanto tempo em sua área de atuação 
 

(  ) Menos de 01 ano  
(  ) De 01 03 anos 
(  ) De 04 a 07 anos 
(  ) De 08 a 12 anos  
 

 

Bloco 04 – Percepção dos líderes sobre a liderança 
 
16) Em uma situação de conflito você considera preparado para resolvê-lo?  
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) As vezes 
 

 

17) Você pesquisa tendência de mercado para estar sempre inovando e 
buscando conhecimento para a melhoria de seu trabalho?  
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) As vezes 
 

  

18) O líder é de estrema importância nas atividades? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
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(  ) As vezes 
 

 

19) Dentre os estilos de liderança abaixo com qual você mais se identifica? 
 
(  ) Autocrática: o líder toma decisão sozinho seu a participação da equipe. 
(  ) Democrático: o líder debate junto a equipe para tomada decisão.  
(  ) Liberal: deixa a equipe à-vontade para as tomadas de decisão e para as 
execuções das tarefas. 
(  ) Situacional: age de acordo com a situação do momento e a característica de 

cada subordinados. 

 

 
20) Você fez ou está fazendo algum curso de especialização na área da 
construção civil?  
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) As vezes 
 

 

21) Você trabalha com metas? 
 

(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) As vezes 
 

 

22) Como você classifica o relacionamento entre lideres e liderados? 
 

(  ) Bom  
(  ) Muito bom  
(  ) Excelente 
(  ) Ruim 
 
 


