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Este trabalho vem discutir a evolução do papel dos líderes de operação e produção no 

desenvolvimento de suas atividades. O presente trabalho sobre liderança, mais 

concretamente sobre o novo papel desempenhado pelos líderes nas organizações, 

apresenta uma série de informações que esclarecem a importância de uma liderança 

bem executada dentro do ambiente industrial altamente competitivo. Com o 

desenvolvimento de estudos voltados para o Comportamento Organizacional, o fator 

humano ganhou notoriedade por parte dos gestores, e as funções desempenhadas pelo 

homem, inclusive os relacionados à liderança, passaram a ser explorados com mais 

ênfase. (BRAZ, 2013) Segundo Hunter (1998, p. 28), “Liderança: é a habilidade de 

influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos 

identificados como sendo para o bem comum.”. Tem como problema de pesquisa a 

seguinte questão, ‘Como os fatores motivacionais associados a liderança implicam 

diretamente no desempenho produtivo? ’. Sendo que seu objetivo é demonstrar como 

uma liderança motivadora tem a capacidade de influenciar positivamente o 

desempenho produtivo de uma empresa. A motivação foi gerada a partir de 

levantamentos de dados exploratórios, onde verificou-se que a liderança tem um papel 

fundamental dentro das organizações, porém, muitos não têm atingido os objetivos 

estabelecidos pela gerencia por não saberem se comunicar com sua equipe, e 

demonstrar a importância de que todos sigam o mesmo objetivo. Considerando a 

dinâmica atual dos mercados elevando cada vez mais o nível de concorrência direta e 
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indireta, as empresas buscam para alcançar maior qualidade e produtividade. Segundo 

(TOMÉ, 2013), as organizações buscam novas formas para motivar seus funcionários, 

contudo, existem diversos fatores que contribuem para a ambientação e motivação dos 

colaboradores, e o principal papel de Líder de sucesso é construir esse ambiente. 

Como método serão adotadas pesquisas quantitativa e qualitativa, sendo que ambas 

serão aplicadas conjuntamente. O universo de pesquisa será uma instituição de médio 

porte na região de Cotia. Serão pesquisados os líderes e os liderados. Como resultado 

esperado, entende-se que por maio da pesquisa será possível listar os fatores de 

influência Líder/Liderados e seus impactos na motivação do grupo, evidenciando ainda 

como os funcionários enxergam seus líderes e qual as diferenças e ganhos a partir 

deles. 
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