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O PAPEL DO LIDER E OS DESAFIOS DA LIDERANÇA 

 

O papel do líder em gerenciar o capital humano é um papel de muita 

expectativa e responsabilidades e exige deste profissional competência, 

conhecimento e habilidade em lidar com pessoas dos mais diferentes perfis. 

Liderar é um desafio constante, manter uma equipe organizada com foco 

nos objetivos da organização e motivada a atingir os resultados não é uma 

tarefa fácil e que requer habilidade do gestor para manter o equilíbrio na 

equipe.  

Atender as necessidades da organização, perceber a expectativa do 

grupo e atender as expectativas, ambições e necessidades individuais de cada 

pessoa é uma tarefa que exige conhecimento e capacidade de influenciar 

positivamente, para que se mantenha o engajamento na produção das tarefas 

diárias e sempre com foco no resultado final. 

Os líderes atuais procuram atrair, inspirar e motivar para que o caminho 

ao alcance dos objetivos organizacionais seja alcançado, mas também se 

preocupam em influenciar e conquistar mentes e “corações” para que o 

indivíduo se sinta parte integrante de todo o trabalho envolvido. Neste contexto, 

ter uma perspectiva estratégica e clara se torna imprescindível, além de ter que 

ser inovadores e ganharem vantagem competitiva, devem enfrentar os riscos e 

ter uma comunicação clara. 

No contexto atual as organizações desejam ter líderes que tenham 

iniciativa, promovam melhoria nos processos de trabalho, mobilizem as 

pessoas para a transformação dos recursos e sistemas de trabalho, partilhem 

do conhecimento, saibam dar e receber feedback, gerir a equipe com eficácia 

mesmo com os imprevistos que irão acontecer. 

Para Lacombe (2005), os líderes influenciam as pessoas graças ao seu 

poder, que pode ser o poder legítimo, obtido com o exercício de um cargo, 

poder de referência, em função das qualidades e do carisma do líder e poder 

do saber, exercido graças a conhecimentos que o líder detém.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saber


Por fim um bom líder se revela quando a sua capacidade de desenvolver 

outros é demonstrada em novos líderes para a organização, neste sentido de 

futuro, a sucessão se demonstra como um valor duradouro para a empresa, 

agregando valor, visto que ter pessoas capazes de liderar processos e geri 

pessoas é de extrema importância para as organizações que desejam estar 

preparadas para qualquer eventualidade de liderança. 
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