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RESUMO

A presente pesquisa objetivou, sob a ótica dos colaboradores, identificar o estilo de liderança predominante na gestão do setor de produção de uma empresa ceramista e

buscou-se levantar respostas a esta questão. A escolha do tema desta pesquisa se justifica uma vez que é sabido que o estilo de liderança pode influenciar o bem estar dos

colaboradores de uma empresa, e sendo assim, torna-se interessante tanto para a sociedade quanto para as organizações.  Os objetivos foram delimitados em levantar os estilos

de liderança existentes, tais como, liderança autocrática, liderança democrática e liderança liberal, conforme o autor Chiavenato (2004). No campo metodológico a pesquisa

bibliográfica apresentará tais estilos de liderança, apoiado nos autores Cavalcante, Chiavenato, Dubrin, Hampton, Maximiano, MCGregor, Silva e Tannenbaum, Weschler, e

Massarik. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo, utilizando-se de um questionário, que buscou avaliar o estilo de liderança predominante no gestor

do setor de produção da referida empresa. A justificativa desta pesquisa se dá à medida que se reconhece que uma boa interação entre lideres e liderados, é capaz de aumentar

o comprometimento dos colaboradores, o que garante o cumprimento da missão organizacional e o aumento de sua competitividade. Por meio das pesquisas bibliográficas,

pode-se considerar que há influência dos estilos de liderança na gestão organizacional, pois se percebe que os líderes mais reservados, que não consultam sua equipe de

trabalho e que apresentam dificuldades em se comunicar e relacionar com os demais colaboradores possui como característica predominante o estilo autoritário. Todavia, os

líderes que apresentam bom relacionamento interpessoal e facilidade de comunicação tendem a serem participativos em relação 
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