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RESUMO: 

Introdução: A organização do trabalho e liderança representa lidar com pessoas, o que 

proporciona destacar que através das pessoas que são realizadas as ações, e logicamente, os 

resultados que podem ou não ser alcançados. As principais características presentes na liderança 

demonstram a confiança, a coragem e, sobretudo, a comunicação, definindo respectivamente 

como sentimento que cumpre com suas promessas e age com integridade, tomada de decisão para 

a resolução os mais diversos problemas, e passar e receber informações. A liderança acompanha 

o comprometimento e engajamento dos funcionários à empresa, demonstrando influência sobre 

pessoas, principalmente quando se inspira funcionários a executar funções a partir de orientações 

realizadas. Objetivo: Avaliar a liderança e seu papel de coordenador nas funções a serem 

exercidas pelos colaboradores.  Metodologia: Pesquisa bibliográfica determinada como um tipo 

de pesquisa a possibilidade de consultar diversos autores que pesquisaram sobre o tema, para 

uma orientação tanto na escolha quanto na análise e interpretação do relato desenvolvido. 

Considerações finais: A coordenação realizada pela liderança, vai além do que ser um meio que 

possibilita a orientação com os funcionários quando espera que as falhas sejam corrigidas, como 

também promove as melhorias em soluções que envolveria a participação direta das partes 

envolvidas. Isso se torna viável se há a liderança, e sua função comprometida com a relação entre 

os funcionários procurando estimular todos diante do trabalho. Liderar significa compartilhar 

objetivos, ouvir sugestões, delegar poder, informar, debater, mobilizar esforços, transformar 

grupos em verdadeiras equipes. O líder deve observar frequentemente o comportamento pessoal 

e profissional de seus colaboradores, buscando identificar os pontos fortes e os pontos fracos de 

cada indivíduo, direcionando-os para a busca de melhorias contínuas, tanto no aspecto técnico 

quanto no comportamental. Consequentemente, o incentivo ao crescimento de pessoas torna-se 
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pressuposto cada vez mais necessário, importante e valorizado. Os líderes se revelam no 

exercício da liderança. O líder promove a verdadeira gestão participativa, que ultrapassa as 

fronteiras da empresa e amplia a interação com a sociedade. Como conseqüência, ocorre o 

aumento da competência profissional de cada colaborador. 
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