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RESUMO

 Existem várias fontes de poder: dinheiro, status social, 
conhecimento, força física, dentre outras. E é exatamente isto 
que vem diferenciar chefia de liderança, pois mesmo tendo 
grande relação entre si, estudos mostram que ambas possuem 
diferentes fontes de poder. Tem-se observado a necessidade de 
se ter uma comunicação clara e objetiva, de maneira a garantir 
a intensificação das informações para todos os níveis hierár-
quicos contidos nas organizações. Neste setor, são produzidas 
120 toneladas/dia, com o auxílio da mão de obra direta de 
190 colaboradores. Sabe-se que em uma linha de produção 
o comprometimento e a satisfação dos colaboradores fazem 
toda diferença para se obter os melhores resultados. As mu-
danças resultantes do mercado competitivo atual demonstram 
a importância que as organizações precisam ter com os seus 
colaboradores, a fim de fazê-los sentirem-se parte dos aconte-
cimentos, ou seja, funcionários comprometidos com os objeti-
vos da empresa. Esse projeto buscou analisar os estilos de lide-
rança aplicados, que proporcionam bons resultados à empresa 
e satisfação aos colaboradores.
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1. INTRODUÇÃO

 Diante da competitividade do mercado atual, o tema 
abordado é de extrema importância para a empresa pesquisa-
da, bem como para outras empresas que querem permanecer 
em plena atividade. 
 Se as empresas precisam de funcionários motivados, 
com objetivos comuns, então é essencial que estes sejam 
orientados adequadamente, que recebam feedback constante-
mente, que saibam quais metas devem cumprir e que partici-
pem ativamente da vida da empresa.
 O fator motivacional para este estudo foi analisar e 
identificar os estilos de liderança aplicados na linha de ham-
búrgueres. 

 Este artigo teve como objetivo evidenciar, dentro da 
empresa, a importância no preparo e na escolha da liderança, 
visto que a liderança tem um papel fundamental na produ-
tividade e na satisfação dos empregados. Trata-se ainda de 
ressaltar a importância da comunicação entre líderes e seus 
colaboradores, o que poderá gerar satisfação bem como in-
fluenciar no desejo de permanecer na empresa, e ainda, dar o 
melhor de si para o cumprimento das metas e objetivos. 
 Em seguida, serão descritos os procedimentos meto-
dológicos e as características da pesquisa aplicada. Além do 
embasamento teórico, as informações e a coleta de dados fo-
ram extraídas através de pesquisa no setor foco deste estu-
do. O questionário foi aplicado em 80% (oitenta por cento) 
dos funcionários da linha de produção de industrializados e 
de hambúrgueres, identificando os turnos (primeiro e segundo 
turno). O questionário consta de dez questões objetivas, focan-
do na comunicação e níveis de aceitação dos líderes. 
 A partir da importância do assunto e dos objetivos 
traçados, foram abordados no desenvolvimento a caracteriza-
ção da empresa pesquisada, seu organograma e seu históri-
co. Após isso, foi conceituado sobre as organizações, sobre 
liderança e a importância da comunicação, o papel do líder 
na orientação do liderado e também da significância de treina-
mento e desenvolvimento de pessoas.
 Em sequência, abordar-se-á sobre a metodologia apli-
cada neste trabalho e, por último, faremos uma análise dos 
resultados da pesquisa, abordando-os e também levando em 
consideração as teorias sobre o assunto.    

2. CARACTERIZAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO 
 
 A empresa pesquisada é Y, uma empresa do ramo ali-
mentício.

2.1. Organogramas da empresa
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2.2. Histórico do Setor

 A linha de hambúrguer iniciou sua produção há oito 
anos, com cerca de sessenta colaboradores e com uma produ-
ção de quarenta toneladas/dia, hoje está com cerca de cento e 
noventa colaboradores e cento e vinte toneladas/dia, dividida 
entre dois turnos. Cada turno é composto de um supervisor, 
dois técnicos e noventa colaboradores. 
 Como premissa, os colaboradores devem seguir as 
normas da empresa, visando garantir qualidade dos processos, 
melhoria do setor, bem como a satisfação dos clientes. 
 Tendo na comunicação o melhor caminho para a com-
preensão e obtenção de resultados, o líder administrador de-
verá sempre motivar sua equipe e fazê-los entender que todos 
são responsáveis pelo processo e pelos resultados. Este é o 
grande desafio de toda administração. 

3. AS ORGANIZAÇÕES

 As organizações estão presentes desde a existência 
do homem em sociedade. A necessidade de se organizar para 
alcançar objetivos fez com que as pessoas procurassem se uni-
rem em grupos ou em comunidades para, juntos, buscarem 
alternativas para solucionar problemas ou atingir metas.
 Chiavenato (2004 p.160) afirma que as organizações 
não operam na base de improvisação. E nem funcionam ao 
acaso. Elas são criadas para produzir alguma coisa: serviços, 
produtos ou o que seja. Para tanto, utilizam energia humana 
e não humana para transformar matérias-primas em produtos 
acabados ou serviços prestados. As organizações são, afinal de 
contas, constituídas por pessoas.
 Chiavenato (2004 p.161) ainda observa que o mundo 
está mudando e a tecnologia também, daí o novo paradigma 
de competitividade em mercados globais requerer habilidade 
para mudar e inovar rapidamente. Isso implica necessidade de 
aumentar continuadamente a produtividade através de melho-
ria da qualidade do trabalho das pessoas, o que requer que 
elas sejam bem orientadas para que isso possa acontecer. 
 Orientar significa determinar a posição de alguém pe-
rante os pontos cardeais: encaminhar, guiar, indicar o rumo a 
alguém; poder reconhecer a situação do lugar em que se acha 
para se guiar no caminho. O importante é saber para onde a 
organização está indo para tentar fazer com que as pessoas 
ajudem na sua trajetória. (CHIAVENATO, IDALBERTO, 2005).
 Em um mundo de mercado globalizado, a organização 

tem que estar preparada para trabalhar e integrar pessoas com 
culturas, crenças e hábitos diferentes. Uma das maneiras de 
garantir a integração do grupo é trabalhar em equipe, direcio-
nando todos para os mesmos objetivos.

4. LIDERANÇA

 A liderança pode ser considerada uma das principais 
premissas para o sucesso das empresas. Liderança é o pro-
cesso em que uma pessoa é capaz, por suas características 
individuais, de aprender as necessidades dos profissionais da 
empresa, bem como de exprimi-las de forma válida e eficiente, 
obtendo o engajamento e a participação de todos no desen-
volvimento e na implementação dos trabalhos necessários ao 
alcance das metas e objetivos da empresa (OLIVEIRA, DJALMA 
DE PINHO REBOUÇAS, 2009).
 As pessoas consagram líderes não por meio de racio-
cínios e objetivos, mas por meio de uma comunicação que 
se processa em níveis inconscientes. Os profissionais da em-
presa sentem que um indivíduo entende suas necessidades e 
vai atendê-las por intermédio de elementos emocionais, tais 
como: atitudes, tom de voz, forma de olhar, frases, maneiris-
mos (OLIVEIRA, DJALMA DE PINHO REBOUÇAS, 2009).
 A liderança exercida de maneira influente sobre o gru-
po disposto a trabalhar por objetivos comuns demonstra que 
existem mais pontos envolvidos no processo de liderança, além 
de um cargo e subordinados (MARINHO; OLIVEIRA, 2005).

5. A COMUNICAÇÃO

 A comunicação é utilizada para preservar a identidade 
da organização ou ser o motor que impulsiona transformações 
desejadas, uma vez que a comunicação organizacional com-
preende todo o fluxo de mensagens que compõe a rede de 
relações da organização. É muito importante estar atento e es-
timular cada vez mais para que esta comunicação seja também 
recíproca, isto é, que não seja apenas da organização para os 
funcionários, mas também dos funcionários para a organiza-
ção.
 Segundo Carlzon e Langerström (2005, p. 95), “numa 
Companhia descentralizada, voltada para o usuário, um bom 
líder passa mais tempo ocupando-se com a comunicação do 
que com qualquer outra coisa”.
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5.1. Liderança e a Comunicação na Organização

 Oliveira (2009 p.214) afirma que no sistema de comu-
nicação das empresas, devem ser consideradas as seguintes 
questões: o que deve ser comunicado? Como deve ser comu-
nicado? Quando deve ser comunicado? De quem deve vir a 
informação? Para quem deve ir à informação? Por que deve ser 
comunicado? Quanto deve ser comunicado?
 A comunicação de liderança deve ser desenhada para 
se obter o comprometimento dos indivíduos, criando ou forta-
lecendo a confiança entre líderes e liderados.
 Os líderes devem estar preparados para ouvir e se co-
locar no lugar dos liderados, pois a comunicação de liderança 
não é via de uma única mão, é fundamental que a base tenha 
confiança e segurança para poder contribuir livremente com 
ideias, sugestões, etc., mesmo que contrárias às suas (HUN-
TER, 2006).
 O ambiente de trabalho dos colaboradores tem como 
forte influência o comportamento das pessoas, sendo este uma 
consequência da habilidade de se comunicar em relação aos 
líderes, ou seja, os relacionamentos são construídos por meio 
da comunicação, quer seja ela oral, escrita ou não-verbal (MA-
RINHO; OLIVEIRA, 2005).

5.2. Atitudes Coaching e Liderança de Equipes

 Coaching “é uma interação entre duas ou mais perso-
nalidades diferentes com influência direta na atitude pessoal” 
(RABAGLIO, 2000).
 O termo coaching era usado por estudantes universitá-
rios do século XIX, como uma gíria de mentor, pois entendiam 
que, embora o primeiro tenha sua origem no verbo to coach, 
que significa conduzir charretes, mentorar também é conduzir 
estudantes pelas estradas do desenvolvimento (VERGARA, SIL-
VIA CONTANT, 2006).
 O líder baseado no coach caracteriza-se por uma postu-
ra inspiradora, orientadora, centrada na transferência de seus 
conhecimentos e experiências de modo a desenvolver talentos 
e habilidades individuais, ou seja, fornece a direção e suporte 
aos colaboradores.

5.3. Treinamento e Desenvolvimento

 No cenário atual, onde cada vez mais as empresas pre-
cisam de agilidade, de aperfeiçoamento e desenvolvimento, o 

treinamento situa-se como um importante sistema que propor-
ciona aos indivíduos e às organizações um aperfeiçoamento de 
seus trabalhos e de seu consequente desenvolvimento.

Segundo Chiavenato (1998 p. 495), o treinamento deve 

abranger quatro pontos principais:

a) deve-se buscar transmitir informações relevantes so-

bre a organização (seu ambiente interno e externo), mis-

são, visão, políticas, regulamentos e clientes;

b) deve-se buscar melhorar e desenvolver novas habi-

lidades para execução das tarefas, principalmente de 

olhos nos avanços que a tecnologia oferece; 

c) alterarem atitudes que sejam desfavoráveis, como fal-

ta de entusiasmo, alteridade e consciência organizacio-

nal perante os clientes e os colegas; 

d) buscar novos conhecimentos, conceitos e ideias; o 

pluralismo, a versatilidade e o dinamismo são caracte-

rísticas fundamentais nos dias atuais, para manter sua 

empregabilidade. 

 
 Há diferenças entre treinamento e desenvolvimento. 
Treinamento é um processo sistemático para promover a aqui-
sição de habilidades, regras, conceitos e atitudes que busquem 
a melhoria da adequação entre as características dos emprega-
dos e as exigências dos papéis funcionais. Desenvolvimento é 
o processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e 
motivações dos empregados a fim de torná-los futuros mem-
bros valiosos da organização (FRANÇA, ANA CRISTINA LIMON-
GI, 2011).

5.4. Feedback

 Conforme Rabaglio (2000, p. 21), “conceito de feedba-
ck, herdado da teoria de sistemas, significa na tradução literal, 
retroalimentação, isto é, passar informações e transmiti-las ao 
sistema para a continuidade do seu funcionamento”.
 Segundo Chiavenato (2009, p. 248), o feedback deve 
ser orientado para que o desempenho siga os seguintes cami-
nhos: formulação de objetivos consensuais -  uma verdadei-
ra negociação entre gerente e funcionários para alcançar um 
consenso. Os objetivos não podem ser impostos. A superação 
destes objetivos deve significar um benefício para a empresa; 
comprometimento pessoal com relação ao alcance dos obje-
tivos; negociação com o gerente na alocação dos recursos e 
meios necessários para o alcance dos objetivos; desempenho, 
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que constitui a estratégia individual para alcançar os objetivos 
pretendidos; e constante medição dos resultados.

6. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

 Para a elaboração do artigo, utilizou-se o levantamen-
to bibliográfico, que permitiu a formulação do problema, bem 
como traçar objetivos e sugestões propostos. Teve-se também 
embasamento em uma pesquisa, através de um questionário 
com oito perguntas fechadas, feita no setor de hambúrgueres, 
onde se teve participação de 80% (oitenta por cento) dos fun-
cionários. A pesquisa foi feita separadamente para o primeiro 
e segundo turno.
 Após análise qualitativa dos dados coletados, pode-se 
demonstrar a importância de a liderança estar bem preparada, 
a importância de uma comunicação adequada, e de um fee-
dback constante.

7. QUESTIONÁRIOS APLICADOS NO SETOR DE HAMBUR-
GUER

 O questionário foi aplicado para 80% dos funcionários 
do setor, avaliando o primeiro turno identificado no gráfico e/
ou tabela como primeira turma, e segundo turno no gráfico 
identificado como segunda turma, sendo aplicado entre fun-
cionários da linha de produção. O questionário constou de dez 
questões objetivas que buscam informações da comunicação 
entre líderes e liderados, e níveis de aceitação destes líderes. 

7.1. Análise e discussão sobre os resultados obtidos du-
rante aplicação do questionário no Setor de Hambúrguer. 

7.1.1. Com que frequência você recebe Feedback?

Resultados obtidos

Turmas Regularmente Raramente Total

Turma 1 58 42 100

Turma 2 83 17 100

 De acordo com a tabela, a primeira turma recebe com 
menor frequência o feedback. A equipe da segunda turma re-
cebe com maior frequência.
 Este resultado deixa claro que os líderes devem estar 
atentos com o nível e frequência que o feedback é dado aos li-
derados, pois este é importante para  o desempenho das equi-

pes.   
 O feedback é uma das técnicas mais eficientes da co-
municação. Esta habilidade, quando aprimorada, envolve um 
processo de compreensão, respeito e confiança na relação en-
tre líder e liderado (WILLIAMS 2005).

7.1.2- Como está o nível de comunicação com seu líder?

Resultados obtidos

Turmas Ótimo Bom Regular Ruim Total

Turma 1 30 35 30 5 100

Turma 2 20 57 20 3 100

 A segunda turma evidencia um nível melhor na comu-
nicação com seus líderes.
 O resultado acima demonstra deficiência na frequência 
com que a comunicação é efetuada.
 Deixa-se como sugestão que a liderança deve elaborar 
um cronograma de comunicação a fim de manter e melhorar o 
fluxo da informação.

7.1.3. Qual a sua avaliação sobre as orientações repassa-
das pelos seus líderes?

Resultados obtidos

Turmas Ótimo Bom Regular Ruim Total

Turma 1 20 50 15 15 100

Turma 2 24 58 10 8 100

 Na questão acima, percebe-se boas orientações repas-
sadas, a partir de várias respostas como ótima e boa. 
 Conforme Moraes (2004, p. 258), “o processo de co-
municação encontra-se ligado principalmente à direção, pois 
representa intercâmbio de pensamentos e informações para 
proporcionar confiança e compreensão mútuas e boas relações 
entre as pessoas”.

7.1.4. Qual seu grau de escolaridade?

Resultados obtidos

Turmas Ensino 
Fundamental

Ensino 
Médio Total

Turma 1 70 30 100

Turma 2 86 14 100

 A tabela demonstra que, na primeira turma, 70% pos-
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suem ensino fundamental e 30% ensino médio. Na segunda 
turma, 14% dos funcionários concluíram o ensino médio, e 
86% o ensino fundamental.
 Identifica-se que o nível de ensino influencia o recebi-
mento e a interpretação das informações recebidas.
 
7.1.5. Há espírito de equipe por parte de seus lideres?

Resultados obtidos

Turmas Sim Não Às Vezes Total

Turma 1 61 32 7 100

Turma 2 73 10 17 100

 Na primeira turma, 61% dos colaboradores entendem 
que seus líderes possuem espírito de equipe, enquanto que na 
segunda turma são 73% .
 Este senso de trabalho em equipe vai muito além de li-
derar. Quando as pessoas se unem, existe maior probabilidade 
de usar esta energia para produzir resultados. 

7.1.6. Seu líder apresenta melhorias contínuas como pro-
fissional, para com a equipe e para com a empresa?

Resultados obtidos

Turmas Sim Não Total

Turma 1 70 30 100

Turma 2 83 17 100

 Na tabela acima, 83% da segunda turma acham que 
os líderes têm apresentado melhorias contínuas, enquanto que 
a primeira turma afirma que 70% têm apresentado melhorias 
contínuas.
 Mesmo sendo uma diferença significativa, demonstra 
que o papel do líder é apresentar incentivo para sua equipe na 
busca de crescimento profissional. 

7.1.7. O comportamento de seus líderes faz com que você 
esteja motivado a permanecer na empresa?

 No gráfico acima, observa-se que na primeira turma, 
65% afirmam que os líderes os motivam a permanecer na em-
presa, enquanto que na segunda turma este índice é de 72 %. 
 Conclui-se que o papel do líder dentro das organiza-
ções vai além de coordenar processos. O líder tem grande in-
fluência sobre a equipe através de suas atitudes, desenvolvi-
mento de suas atividades, comportamento e ética. 

7.1.8. Definição do perfil dos líderes: autoritário ou demo-
crático?  

Resultados obtidos

Turmas Democrático Autoritário Total

Turma 1 33 67 100

Turma 2 63 37 100

 Na tabela acima, a primeira turma define seus líderes 
como 33% democráticos e 67% autoritários. Na segunda tur-
ma, os líderes são definidos pelos colaboradores como 37% 
autoritários e 63% democráticos.
 Um processo de liderança democrática favorece o 
trabalho em equipes, tende a formar funcionários com maior 
comprometimento e responsabilidade com os objetivos da 
empresa, enquanto que, em uma liderança autoritária, a ten-
dência é ter membros oprimidos, funcionários sem dedicação, 
sem iniciativa. Também em um processo democrático, tende a 
facilitar quando o líder falta ao serviço, ou até mesmo é pro-
movido e/ou substituído. 

8. CONCLUSÃO

 O líder só existe como tal se reconhecido por seus li-
derados. Os influenciados são conquistados por seus líderes 
quando eles inspiram confiança, respeito e lealdade. Por isso, 
a importância de valorizar cada indivíduo, como peça funda-
mental para o alcance dos resultados, é essencial para aqueles 
que almejam influenciar sem pressão.
 Avaliando as duas situações que estão em estudo, 
concluiu-se que, na segunda turma, os líderes estão mais pre-
parados, dão maior retorno às suas equipes. E é este modelo 
de líder que as organizações buscam no mercado, estão sem-
pre se atualizando, sabem ouvir, convencem e conseguem se-
guidores.
 Os líderes devem aprimorar a aplicação do feedback e 
a comunicação, facilitando o entendimento dos funcionários.  
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Sabendo onde melhorar, o resultado poderá ser convertido em 
melhor produtividade tornando o feedback  e a comunicação 
um aliado para a eficácia.
 Os resultados humanos ganham status de metas finan-
ceiras. Não importa apenas “como se chegou lá”, mas como se 
agiu para chegar lá, ou seja, como os líderes conduziram suas 
ações com a equipe. 
 Sugere-se ainda que façam constante desenvolvimento 
e acompanhamento da liderança e que, periodicamente, façam 
pesquisa de clima para percepção do crescimento da equipe, 
bem como dos líderes.
 E, por fim, como parte de sugestão e também por ser 
um item importantíssimo, que desenvolvam cada vez mais in-
centivos para que os funcionários busquem maior formação 
escolar, pois esta atitude formativa tende a facilitar o dia-a-dia 
dos líderes e liderados.

ABSTRACT

LEADERSHIP AND SATISFACTION LEVELS 
IN PRODUCTION LINE

 There are several sources of power: money, social 
status, knowledge, physical strength, among others. And it’s 
exactly this that differentiate authority of leadership, becau-
se even having large relationship between themself, studies 
show that both have different sources of power. It has been 
noted the need to have clear communication and objective, 
in order to ensure the information intensification for all hierar-
chical levels contained within organizations. In this sector are 
produced 120 tons/day, with the help of direct work hand with 
190 collaborators. It is known that in a production line com-
mitment and satisfaction of employees make all the difference 
to get the best results. The changes resulting from the current 
competitive market demonstrate the importance that organi-
zations need to have with their employees in order to make 
them feel part of the events, it means employees committed to 

the goals of the company. This project sought to analyze the 
leadership styles applied that give good results to the company 
and employee satisfaction.

Keywords: leadership, production line, satisfaction.
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