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CONCEITOS E MODELOS DE LIDERANÇA E A PARTICIPAÇÃO 

FEMININA NA SOCIEDADE PORTUGUESA 

 

Resumo 

 

Este artigo aborda a questão da liderança feminina, das diferenças entre os estilos de 

liderança, levando em conta o fator situacional. Contém dados atualizados da agência 

McKinsey (2019) sobre a participação da mulher em cargos de direção em Portugal. As 

barreiras enfrentadas pelas mulheres na ascensão aos cargos de liderança, das diferenças 

de remuneração, que embora tenham diminuído ainda são grandes e consistem em um 

constrangimento para a sociedade. Aponta-se as vantagens econômicas em se integrar as 

mulheres nos cargos de gestão de topo, além de sugerir possíveis ações por parte das 

organizações e do Estado no intuito de corrigir essas falhas.  
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Abstract 

 

This article addresses the issue of female leadership, the differences between leadership 

styles, taking into account the situational factor. It contains updated data from the 

McKinsey agency (2019) on the participation of women in management positions in 

Portugal. The barriers faced by women in ascending to leadership positions, from 

differences in pay, which although they have decreased are still great and constitute a 

constraint for society. It points out the economic advantages of integrating women into 

top management positions, in addition to suggesting possible actions by organizations 

and the State in order to correct these flaws. 
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 Introdução 

 

 Vivemos na era da pós-modernidade, que é marcada por fragmentações, 

incertezas, corrosão de valores e perda de direitos que pareciam permanentemente 

conquistados. É nesse contexto de globalização e choque cultural que emerge a 

importância da liderança nas organizações. Esse contexto exige do líder, flexibilidade 

para se adaptar aos mais variados contextos. Um líder excelente sabe que não existe um 

estilo de liderança melhor que o outro e que a situação é que vai determinar qual deles 

usar. Exige-se do líder, além das competências técnicas e elevado QI (quociente de 

inteligência), inteligência emocional. Esse parece ser o ingrediente mais importante das 

lideranças eficazes na atualidade. A inteligência emocional e suas características serão 

apresentadas em detalhes, devido à relevância que a mesma conquistou na atualidade. 

Esse artigo irá revisar textos de autores consagrados na área de gestão, liderança e 

psicologia para entender a evolução das teorias sobre os conceitos e modelos de 

liderança. Ao final faremos uma reflexão sobre a liderança feminina e as razões de sua 

restrita participação na sociedade também será objeto de averiguação neste artigo. 

 

 Desenvolvimento 

 1. Visão mecanicista da liderança  

 A liderança é um tema que desperta interesse por parte dos investigadores por 

estar intrisicamente ligada ao sucesso ou fracasso das organizações, uma vez que um 

dos objetivos primordiais da liderança é levar seus colaboradores a alcançarem um 

determinado objetivo. Segundo Bilhim no texto “O factor liderança nas organizações” o 

estudo dos traços comuns do líder permite entender melhor os processos de lideranças. 

Costa (2000) prefere situar a liderança no campo da análise organizacional para 

entendê-la no espaço e no ambiente das teorias da administração. Esse autor aborda três 

grandes conceções de liderança, a qual ele chama de visão mecanicista: “...apelidamos 

de visão mecanicista da liderança já que esta parece ser entendida como uma ação 

lógica, mecânica, automática, desencadeada por alguém detentor de certos predicados, 

leva outros a atingirem determinados resultados predefinidos” e a subdivide em três 

modelos: o líder nato, o líder treinado e o líder ajustável. Além da versão mecanicista da 

liderança o autor propõe a visão cultural e a visão ambígua. A ideia de que existem 
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características pessoais próprias e específicas dos líderes, é uma conceção criticada pelo 

autor que a vê como ultrapassada, pois ela foi desenvolvida nos anos 40 e desde então 

houve avanços na investigação e conceção de liderança. (pp 2-3). 

 Bilhim (2008) também faz severas críticas  a essa conceção: “Os oitenta anos de 

trabalhos de investigação sobre os traços do líder pouco acrescentaram ao conhecimento 

da liderança.” Ele ressalta que embora seja alvo de críticas, a teoria dos traços do líder  

teve sua importância no estudo dos relacionamentos, no estabelecimento de 

procedimentos, no entendimento da abertura  de canais de comunicação, no 

comportamento permeado pela amizade e pela confiança mútua, pelo respeito entre o 

líder e  membros. 

  Existe um paralelismo entre a conceção de “seleção científica do trabalhador” 

de Frederick Taylor e a conceção do líder nato. Taylor procurava características 

individuais nos trabalhadores que os tornavam aptos para o trabalho, a teoria dos traços 

do líder de certo modo pressupõe o mesmo: que havia pessoas com determinadas 

características individuais que os tornavam aptos para assumir liderança. Entretanto, é 

de se assinalar que Taylor valorizava o treinamento dos trabalhadores assim como o dos 

líderes. A preparação e o treino eram fundamentais para o desenvolvimento das 

empresas. (Costa 2000. p.6) 

 A partir dos anos 50 começa a ascensão da teoria comportamentalista que parte 

de um pressuposto diferente da teoria do líder nato, ela interroga-se se é possível formar 

um líder a partir da observação do mesmo em seu ambiente de trabalho. A Universidade 

de Ohio e a Universidade de Michigan selecionaram duas dimensões do comportamento 

do líder em relação à eficácia, como primeira dimensão: a orientação para o empregado, 

e como segunda: a orientação para a produção. Todas as investigações foram 

conduzidas em contextos reais, praticamente na mesma época, para se estudar as 

variáveis situacionais influenciadoras  do sucesso dos diferentes tipos de liderança 

(Bilhim. 2008) 

 Skinner (...) “o problema tornou-se prático num outro sentido: Como poderia 

alguém ser induzido a comportar-se de uma certa forma? Eventualmente, tornou-se um 

problema de compreensão e explicação do comportamento.” (1974, p.12). A maneira 

como as investigações, no campo da liderança, foram conduzidas tinham a preocupação 

de entender o comportamento do líder, de modo que fosse possível replicá-lo. Esses 
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pressuspostos levantados pela teoria comportamentalista direcionaram as investigações 

sobre liderança. 

 Bilhim (2008) aborda a liderança com enfoque na eficácia do líder e agrupa sua 

abordagem em quatro conjuntos de teorias: dos traços do líder; comportamentalistas; da 

contingência; e implícitas da liderança. As teorias dos traços do líder procuram definir 

traços psicológicos, físicos e sociais que discriminam o líder do não líder, além de 

procurar nos mesmos: traços de carisma, inteligência, autoconfiança e entusiasmo. A 

teoria  comportamentalista procurou estudar o comportamento de indivíduos em 

situação de liderança formal e informal e permitiu identificar dois tipos de orientação 

comportamental: a orientação para a tarefa (estilo de gestão fabril) e a orientação para a 

relação (manutenção de uma boa atmosfera grupal, voltada para o relacionamento). A 

teoria da contingência surgiu da necessidade de se estudar os fatores situacionais, a 

investigação é conduzida em contextos reais na tentativa de se verificar as variáveis 

influenciadoras do sucesso ou do fracasso de um determinado estilo de liderança. A 

teoria implícita da liderança é uma revisitação da teoria do traços do líder, porém de 

uma maneira mais aprofundada à luz das teorias implícitas: da atribuição da liderança e 

da liderança carismática. A teoria da atribuição postula que a liderança é uma atribuição 

que outras pessoas fazem acerca de um determinado indivíduo. Por exemplo: pessoas 

atribuem ao líder traços como: inteligência, ousadia, compreensão, agressividade, 

engenhosidade e aptidão verbal. Os líderes com iniciativa e consideração elevadas 

contém atribuições que os fazem ser percebidos como melhores. A liderança carismática 

por sua vez, estuda as características da personalidade de certos líderes políticos e 

empresariais, o mesmo é visto como um líder “heróico”, pois assume causas difíceis 

com determinação e por fim acaba tendo sucesso. Os estudos sobre a liderança 

carismática sugere que os seguidores atribuem ao líder características extraordinárias ou 

heróicas em relação ao seu comportamento. Os estudos procuraram identificar as 

diferenças entre os líderes carismáticos e os não carismáticos e identificaram dois estilos 

de liderança (Ibidem):  

 O líder transacional: é o que guia e motiva os seguidores para o cumprimento 

de metas estabelecidas, clarificando o papel e as exigências das tarefas. 

 O líder transformacional: é o que inspira cada um a transcender os seus 

interesses para o bem da organização e cumprimento das metas. 



5 
 

 Se não existe um líder nato, como educar aprendizes para se tornarem líderes? 

Costa afirma que as investigações no campo da liderança tinham o objetivo de estudar o 

comportamento do líder (seus estilos de liderança) e a relação com o desempenho e 

satisfação dos elementos do grupo. As pesquisas nesse campo tinham o intuito de 

encontrar uma prescrição comportamental que transformasse um aprendiz num líder. 

(2000 pp.6-7)  As pesquisas lideradas por (Lewin 1951, p.169), nos ramos da psicologia 

social e do comportamento organizacional sugere três tipos de liderança: a autocrática, a 

democrática e a liberal, que parecem ser as mais adequadas ao campo educacional e 

pedagógico, todavia podem estar presentes nas mais diversas organizações: 

 Liderança autocrática ou autoritária: o líder fixa as metas a serem cumpridas 

sem qualquer participação do grupo. Ele define o modo e as técnicas que devem 

ser usadas para o feitio das tarefas, além de estabelecer prazos para que as 

mesmas sejam feitas. A atenção é focalizada na tarefa e não nas relações 

interpesssoais. Exerce sua liderança baseada no poder que seu cargo hierárquico 

lhe concede ou no estatuto que ocupa no grupo. 

 Liderança democrática ou participativa: o líder solicita a participação dos 

demais membros do grupo, tendo em conta suas competências para ajudar nas 

tomadas de decisão. Ele partilha suas atividades e decisões com o grupo, numa 

atitude de respeito, além de convidar os membros a planearem e executarem em 

conjunto as tarefas mais complexas. Concede autonomia para os membros, pois 

acredita que os mesmos têm capacidade e responsabilidade para agir. É voltada 

para as relações interpessoais e seu poder advém da credibilidade que lhe é 

atribuída pelo grupo. 

 Laissez-faire, liderança delegativa ou liberal: fornece pouca orientação aos 

membros do grupo sobre o que deve e como deve ser feita as tarefas. Deixa a 

decisão por conta dos membros, cabendo a cada um definir o seu papel e suas 

obrigações. A equipe geralmente tem pouca motivação, pois não se sente 

amparada. 

Já não estamos perante um líder nato, mas um líder que pode e deve ser 

feito: identificadas “as melhores maneiras” de actuação do líder, 

definidos os seus “comportamentos-padrão” (para voltar a uma 

terminologia de sabor tayloriano), estes deverão ser objecto de 
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aprendizagem pelos candidatos à liderança. Dá-se início, a partir desta 

altura, à formação em liderança e à preparação e treino dos líderes. 

(Costa, pp.6-7) 

 Esse autor ressalta que a conceção de líder treinado já não é tão ingênua  e 

mecanicista quanto a teoria do líder nato que a precedeu, todavia, manifesta-se ainda a 

procura de um receituário comportamental que pretende transformar futuros líderes em 

heróis. Essa visão será, na década seguinte, reformulada, pois as conceções socio-

organizacionais irá questionar-se sobre a racionalidade atribuída às organizações, a 

causalidade linear também será posta em causa, surgem os apelos à racionalidade 

limitada e à relatividade organizacional, a realidade é contingente e duvida-se das 

intenções do “one best way". (Ibidem pp.7-8) 

Percebe-se que a liderança depende dos contextos, (...) “determinado comportamento do 

líder pode ser eficaz numa situação mas pode traduzir-se em ineficácia num contexto 

diferente. São as chamadas teorias situacionais da liderança, as quais se encontam 

enformadas, em termos de análise organizacional, pela teoria da contingência.” (Ibidem  

p.8). Essa situação nos leva a falar do líder ajustável, estas novas orientações focam na 

importância que cada situação, cada contexto particular assume para o comportamento 

do líder, nomeadamente o controlo que este exerce sobre os contextos. 

The key concept, which is here proposed as basis for developing a 

dynamic theory of leadership, is the leader's situational control. This is 

essentially the 'situational favorableness' dimension of the contingency 

model. I hope to show  that this concept gives us considerable 

understanding of the leadership process and also enables us to control the 

process, that is, to develop an effective leadership training program [...]" 

(Fiedler 1990, p. 419 citado por Costa 2000, p.9) 

 2. Visão cultural da liderança 

A visão mecanicista da liderança sofre um abalo global a partir da década de 80, 

(...) o líder deixa de ser encarado como aquele que conduz, de forma 

mecânica, hierárquica e prescritiva, o processo de influenciar os outros a 

atingir objectivos pré-definidos, para começar a ser percepcionado como 

um gestor de sentido, ou seja, alguém que define a realidade 

organizacional através da articulação entre uma visão (que é reflexo da 
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maneira como ele define a missão da organização) e os valores que lhe 

servem de suporte. (Bryman 1996,  p.280 citado por Costa 2000, p.10)  

 Esse conjunto de teorias sobre liderança assentes em pressupostos comuns, no 

início dos anos 80, ficou conhecido por Nova Liderança. É de se assinalar que essas 

novas teorizações apoiadas em pressupostos já conhecidos da liderança, nem sempre 

sintonizadas, fizeram surgir teorizações de contraste entre a liderança transformacional 

e a liderança transacional e também teorizações sobre liderança carismática (House 

1977), liderança visionária, além de outros desenvolvimentos. (Burns, 1978; Bass, 

1985 citado por Costa 2000, p.10) 

 A criação e a gestão da cultura organizacional são as bases de atuação dos 

líderes, esta visão de liderança encontra o seu referencial teórico, em termos de análise 

organizacional, na perspetiva da cultura organizacional. Esses são os desenvolvimentos 

que as teorias organizacionais tiveram a partir da década de 80, nos campos da gestão 

empresarial na tentativa de explicar o sucesso de empresas japonesas e ocidentais de 

sucesso. Os autores que se destacaram no movimento da nova liderança foram Deal & 

Kennedy (1988) e Peters & Waterman (1987). (Ibidem p.11) 

 O líder cultural  é aquele que centra a sua ação na criação e na gestão da cultura 

da organização (manipulando valores, rituais, cerimónias, histórias, heróis, mitos e toda 

uma série de artefatos simbólicos). (Ibidem) 

 

 3. Visão Ambígua da liderança 

 Ainda segundo Costa a conceção das organizações como unidades estáveis e 

homogêneas, devidamente estruturadas e hierarquizadas, com processos de planificação 

pormenorizados e sequenciais, com tecnologias bem definidas, dirigidas segundo uma 

lógica de coerência e racionalidade, parece cada vez mais desacolhida. Esse período 

apelidado de pós-modernidade, traz organizações instáveis, dependentes dos estados de 

turbulência do mundo exterior, marcados por níveis de incerteza, de desarticulação 

interna e de desordem, sujeitos a processos de reestruturação e redefinição frequentes. 

Este quadro de entendimento das organizações levou a que também as conceções sobre 

a liderança se reequacionassem. (2000, p.12) 

 Cohen e March (1974 pp.195-203 citado por Costa 2000, p.13) no trabalho 

intitulado Leadership and Ambiguity apontaram em seus estudos em relação ao 
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funcionamento e gestão das organizações escolares elevados níveis de ambiguidade, 

imprevisibilidade e incerteza. Nesta perspetiva a liderança passa a ser equacionada 

como uma atividade dispersa pela organização e não mais um atributo do líder formal. 

(Ibidem) Os principais motivos para a dispersão da liderança: 

 A aplicação das propostas teóricas no campo da liderança participativa que 

apontam no sentido de que a tarefa da liderança é fazer com que os membros 

também sejam líderes (auto-liderança). 

 Valorização do grupo, ênfase nas equipas, principalmente nas equipas auto-

geridas, nas equipas de projeto, ficando desse modo a liderança dispersa na 

organização, mas centrada especificamente nas equipas. 

 A valorização do papel decisivo das lideranças intermédias, e suas 

manisfestações como centro de contra-poder relativamente ao líder formal. 

 A visibilidade dos estudos sobre as práticas de liderança do líder informal, 

dissipadas pela organização, apontando para a existência da função de liderança 

sem de fato haver um líder formal. 

 A constatação de que os líderes nem sempre são do sexo masculino. De que a 

liderança é diferente da gestão (pode-se ser líder sem ser gestor e ser gestor sem 

ser líder), de que a autoridade é diferente da liderança (não obstante os líderes 

poderem ter autoridade e as autoridades poderem ser líderes). A liderança não se 

situa exclusivamente nas posições elevadas da organização (Bolman & Deal, 

1991 p. 406-408 citado por Costa 2000, p.15). 

 Portanto,  para esse autor na perspetiva da análise organizacional é mais 

adequado falar em lideranças do que em liderança. A visão ambígua da liderança  

identifica vários níveis e atores e sua caracterização é marcada pela incerteza, 

instabilidade e irracionalidade das organizações atuais ao nível global de suas práticas, 

processos, direção e gestão. (Ibidem p.15) 

  

 

 5. Liderança feminina 

 As mulheres são reconhecidas por um estilo de liderança mais inclusivo e 

relacional, isto é, transformacional, os homens líderes são considerados diretivos, 
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autoritários e orientados para a realização de tarefas, revelando uma liderança mais 

transacional (Teixeira, 2001 & Stelter, 2002 citado por Tonha 2014, p.77). Essa 

característica da liderança feminina é reconhecidamente a mais valorizada nas 

organizações em que as mesmas atuam. As investigações a respeito da liderança 

feminina confirmam essa hipótese, o porquê da preponderância da liderança 

transformacional pode ser esclarecido pela teoria contingencial. Não é possível entender 

a liderança feminina separadamente do entendimento mais amplo das estruturas 

socioculturais em que ela ocorre. (Tonha 2014, p.81).   

 Segundo Goleman (2016) é importante ressaltar que situações diferentes exigem 

tipos de liderança distintos. As fusões entre empresas requer um negociador sensível no 

comando, ao passo que as reestruturações exige uma autoridade e uma liderança firme.  

 O fator situacional é importante para se entender o comportamento do líder,  

(Costa 2000,  p.8).  A mulher tem capacidade e flexibilidade para mudar seu estilo de 

liderança conforme a necessidade. Então, por que a percentagem de mulheres nos 

conselhos  diretores das empresas portuguesas é tão baixa? De acordo com a  consultora 

McKinsey  há em média 22% de mulheres em cargos de liderança em Portugal, aponta o 

estudo Achieving gender balance in leadership, dados referentes a 2018. Portugal 

encontra-se bem abaixo da média europeia juntamente com a Espanha. 

 

As diferenças de género podem ser usadas com um efeito tanto positivo 

como negativo. As mulheres, em particular, estão sujeitas a ser 

estereotipadas de acordo com as diferenças – embora, normalmente, não 

aquelas que elas escolheriam. Isso acontece em parte porque há menos 

mulheres do que homens em posições de gestão. De acordo com a 

investigação da psicologia social, se a representação de um grupo cair 

abaixo dos 20%  numa determinada sociedade, ficará sujeito a ser 

estereotipado, quer queira ou não. (Jones & Goffee 2016, p.117) 

 

 As investigações no campo da neuropsicologia ainda não detetaram diferenças 

importantes nos cérebros de homens e mulheres que justifiquem a segregação das 

mulheres nos postos diretivos: Segundo Weiss, Kemmler, Deisenhammerb, 

Fleischhacker, Delazerc (2002) . 

Ninety-seven college students (51 women and 46 men) were examined 

with a neuropsychological battery, focusing on verbal and visual–spatial 



10 
 

abilities. In general, we found, that women tend to perform at a higher 

level than men on most verbal tests and men outperfom women on 

visual–spatial tasks. Nevertheless, it is worth mentioning, that the effect 

sizes were generally small, which suggests the assumption, that the 

overlap in the distribution of male and female scores is much greater than 

the difference between them. 

 

 A diminuta representação das mulheres, nos cargos de liderança, parece estar 

ligada à estrutura da sociedade patriarcal e machista, não exclusivamente (há outros 

fatores), que nega oportunidades à mulher. 

 

Ponto fulcral da ordem moral e sexual tradicional, as normas de gênero 

fundamentadas na ideologia do dimorfismo sexual, encontram no campo 

da sexualidade reprodutiva pujantes argumentos para justificar e 

naturalizar divisões, crenças e estruturas de poder arbitrárias, tais como: a 

família patriarcal, a autoridade masculina e paterna e a domesticidade das 

mulheres. (Butler 2003, 2004 citado por Junqueira 2018) 

 

 As barreiras que vedam o caminho das mulheres no caminho à gestão de topo 

são:  

 Empresariais: 

1.  Apenas 24% dos entrevistados acreditam que seus CEOs consideram a 

diversidade uma de suas 10 principais prioridades estratégicas. 

2. 52% das mulheres têm um modelo de liderança feminina e 31% tem um mentor. 

 Culturais: 

1. 31% das mulheres portuguesas favorecem a sua vida pessoal ao longo de sua 

carreira. 

2. 57% do tempo que as mulheres trabalhadoras gastam em casa está 

comprometida com o trabalho doméstico e a família. Para mulheres com 

crianças, esse número aumenta para 82%. 

 Pessoais:  

1. 79% das mulheres entrevistadas desejam alcançar posições de liderança (vs. 

87% dos homens). 
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2. 88% das mulheres entrevistadas estão confiantes de que estariam bem sucedidas 

nesses papéis (vs. 95% dos homens). 

 

 Segundo dados desse mesmo estudo realizado pela McKinsey (2019), os países 

que têm mais mulheres em posições no topo de liderança possuem uma economia mais 

vigorosa, a título comparativo: em cada 100 diretores no Reino Unido, 30 são mulheres, 

enquanto na Alemanha são 34 e em França 44.  

 

“As empresas no quartil de topo no que diz respeito a diversidade de 

género nas equipas de gestão têm 21% mais probabilidades de terem um 

desempenho acima da média do setor do país”, revela. Acrescenta que, a 

nível global “acabar com a disparidade entre géneros poderia gerar 12 

biliões de dólares adicionais ao produto interno bruto até 2025”. 

McKinsey  (2019) 

 6. Inteligência emocional 

 Quais as características de um grande líder? O que o difere de um líder bom? 

Segudo Goleman as competências técnicas e o quociente de inteligência não bastam 

para uma liderança eficaz, sem a inteligência emocional uma pessoa não conseguirá ser 

um grande líder, ainda que tenha uma boa formação, mente incisiva e analítica e ideias 

brilhantes. A inteligência emocional, segundo investigações ao nível do trabalho está 

relacionada com o desempenho eficaz. Os componentes mais importantes da 

inteligência emocional são: o autoconhecimento, a autodisciplina, a motivação, a 

empatia e a aptidão social. (2016, p.10) 

 Autoconhecimento - capacidade de conhecer os pontos fortes, fraquezas, 

motivações, valores, e o seu impacto nos outros. Características: autoconfiança, 

autoavaliação realista, sentido de humor e auto-crítico. 

 Autodisciplina – controlar, ou redirecionar impulsos e estados de espírito 

radicais. Características: Fiabilidade e integridade, conforto perante a 

ambiguidade, abertura à mudança. 

 Motivação – Valorizar o alcançar de objetivos por si só. Propensão para atingir 

metas com energia e persistência. Características: otimismo, mesmo perante o 

fracasso, empenho organizacional. 
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 Empatia – Compreender as características emocionais das outras pessoas. 

Características: perícia para construir e reter talentos, sensibilidade para 

diferentes culturas, prestável no serviço de apoio a clientes e consumidores. 

 Aptidão  social – estabelecer ligações harmoniosas com os outros, para os 

conduzir na direção pretendida. Características: eficácia na liderança da 

mudança, poder de persuasão, perícia para construir e liderar equipas. 

 

 (...) “os líderes mais eficazes têm uma característica essencial em comum: todos 

possuem um elevado grau daquilo que se tornou conhecido como inteligência 

emocional”. (Goleman 2016,  p.10) 

 A inteligência emocional, de acordo com as investigações lideradas por 

Goleman em 188 empresas, grandes e globais, como por exemplo: British Airways, 

Credit Suisse, Lucent Technologies  entre outras, provou que a inteligência emocional é 

duas vezes mais importante para um desempenho excelente em todos os níveis 

hierárquicos do que fatores como competências técnicas e QI (quociente de 

inteligência). (2016, p.11-15) 

 A liderança forte  seria então a soma das competências técnicas, QI  e 

inteligência emocional.  

(...) é uma sorte que advém o fato de a inteligência emocional 

poder ser aprendida. O processo não é fácil. É preciso tempo e 

acima de tudo, empenho. Mas os benefícios que advém, tanto para 

o indivíduo, como para a organização de se possuir uma 

inteligência emocional bem desenvolvida compensam o esforço. 

(Goleman 2016, p.34) 

 Considerações finais 

 A definição de liderança deveria ser algo simples, entretanto revisando os textos 

de vários autores foi possível perceber que as definições disponíveis não são 

amplamente aceitas, pois a liderança na realidade demonstra-se um fenômeno 

complexo. Porém, é possível notar entre as várias definições disponíveis três pontos em 

comum: o líder, o liderado e o objetivo. O mesmo não acontece com a definição dos 

estilos de liderança, a classificação dos estilos por Bilhim (2008), como  transacional e 

transformacional parecem ser amplamente aceitas no meio acadêmico, devido à sua 

simplicidade e eficiência. As pesquisas lideradas por (Lewin 1951, p.169), nos ramos da 
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psicologia social e do comportamento organizacional sugere três tipos de liderança: a 

autocrática, a democrática e a liberal. Essa tipicação é claramente compatível com os 

estilos de liderança proposto por Bilhim, ou seja, o líder autocrático é transacional, o 

líder democrático é transformacional e a liderança delegativa ou liberal tenderia para o 

estilo transacional. Todavia, é curioso assinalar que esse último, o tipo laissez-faire 

guarda semelhanças com o estilo anarquista de governação, com exceção da figura do 

líder, pois fornece pouca orientação aos membros do grupo sobre o que e como devem 

ser feitas as tarefas. Deixa a decisão por conta dos membros, cabendo a cada um definir 

o seu papel e suas obrigações. (Bakunin 2015 p.153) 

 As concepções de líder nato, líder treinado e líder ajustável propostas por Costa 

permitem perceber a evolução das ideias acerca da liderança com o passar dos anos até 

chegarmos a teoria da inteligência emocional de Goleman. O ponto, sem dúvida mais 

atraente de sua teoria é o fato da inteligência emocional poder ser aprendida. Ademais, 

sua aplicação não se delimita ao plano organizacional, ela mostra-se desejável em vários 

aspetos da vida. 

 Relativamente à liderança feminina, o mais notável foi a sua diminuta 

participação nos postos de comando em Portugal. As barreiras a ser vencidas pelas 

mulheres são difíceis, é preciso melhorar o  seu acesso aos cargos de liderança, 

promover o ativismo e a cooperação empresarial. São medidas importantes para 

promover a igualdade entre os gêneros e combater a segregação da mulher aos cargos de 

liderança. Os benefícios para a economia do país são atraentes, é preciso iniciativa das 

organizações e participação governamental, que poderiam ser em forma de incentivos 

fiscais para as empresas com creches em suas instalações, ou ainda, subsídios para os 

pais cuidarem dos filhos, além de um programa de cotas. Em síntese, há um longo 

caminho a se percorrer em busca de maior inserção  da mulher nos cargos de liderança, 

além da justa equiparação salarial. 
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