
 

 

 

A LIDERANÇA E COMPORTAMENTO HUMANO 

 

Ana Paula Magalhães
1
  

Cristina Soares de Sousa
2
 

Norival Carvalho Cunha
3
 (professor_norival@yahoo.com.br) 

 

RESUMO: 

Introdução: Liderar é ser capaz de nos envolver com nossos colaboradores para efetuarem o 

que desejamos de boa vontade, é a habilidade de empenho mútuo para conseguir dos 

membros o que queremos, negócios saudáveis vêm de relacionamentos entre líderes e 

liderados, porque negócios são executados por pessoas, uma organização de sucesso de visão 

no futuro com perspectiva de crescimento investe no relacionamento entre todos envolvidos 

na organização. Liderança e um processo de inovação organizacional devem estar juntos, pois 

nada permanece muito tempo igual, portanto o procedimento de crescimento é 

responsabilidade de todos da organização, ter medo de mudanças prejudica o time que 

lideramos. Objetivo: O objetivo geral desse artigo é estudar o comportamento organizacional, 

o sentido de liderar uma organização, como as pessoas lidam com diferentes tipos de líderes, 

os conflitos que ocorrem entres os membros, as consequências do envolvimento com as 

pessoas, os limites que uma liderança nos impõe e as possibilidades de sucesso que podemos 

alcançar como líder. Metodologia: Este trabalho utilizou a pesquisa exploratória para relatar 

as temáticas produzidas sobre o comportamento organizacional, foram utilizados treze artigos 

e cinco livros que tratava do comportamento organizacional das pessoas, mencionando a 

liderança, poder, autoridade, motivação, o que envolve traços de liderança, os conflitos, a 

eficiência e eficácia, tudo relacionado com liderança comportamental. O propósito da 

pesquisa exploratória é familiarizar o leitor com o assunto do artigo de forma clara e objetiva, 

para que o mesmo possa entender o objetivo proposto sem dificuldade, e sinta prazer no que 

está lendo. Essa pesquisa é considerada exploratória porque foi feito pesquisas bibliográficas 

sobre o assunto proposto referente ao trabalho, no levantamento das informações que 

procurou entender os fatores que envolvem o clima organizacional na liderança 

comportamental. Considerações finais: Analisando o comportamento organizacional 
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contatamos que líderes modernos são pessoas de atitude sendo o diferencial da equipe, e 

motivador de seus liderados, se envolvendo com os mesmos para conseguir que seus 

membros se regozijem em executar suas tarefas, por ter um bom relacionamento líder-

liderados, a boa convivência dentro de uma organização entre as pessoas deve ter um fator de 

importâncias entre todos os envolvidos, relacionamentos saudáveis contribuem para o 

crescimento organizacional. Líderes devem ter traços próprios que demonstre suas 

características de líder, contudo isso não é suficiente para se tornar um grande líder, traços e 

característica própria podem o destacar entre milhares de pessoas e sua liderança serem 

reconhecida, ter um comportamento singular pode diferenciar um líder de outro, a maneira 

que ele resolve os conflitos de sua equipe é um fator, ele toma atitudes rápidas e eficientes ou 

fica parado sem saber o que fazer, quando lideramos temos que ser os apaziguadores da 

equipe, agir de maneira rápida para desfazer qualquer atrito entre nossos membros, como líder 

devemos fazer a diferença dentro de nosso grupo, ser eficiente e eficaz, para que todos os 

membros se evolvam com a organização para que ela tenha sucesso. 

 

Palavras-chave: Liderança. Líder. Motivação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


