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RESUMO 

A forma de administrar pessoas nas organizações provoca influências nas relações 

estabelecidas entre os colaboradores e seus gestores. A pessoa do líder é essencial no 

processo de guiar os liderados a ponto de darem o melhor deles para a organização, o que 

somente ocorre quando estão motivados. Uma liderança definida seguida de um estilo de 

liderança que se adeque ao perfil dos liderados fornece uma organização saudável que 

caminha para o sucesso. O líder é aquele que vai influenciar as pessoas a alcançarem os 

objetivos organizacionais saciando também os objetivos pessoais de seus liderados, fazendo 

com que os liderados trabalhem com entusiasmo, transmitindo confiança por meio de suas 

habilidades técnicas e pessoais. Este estudo de caso tem como base a Teoria das Relações 

Humanas com suporte nas definições de Blake e Mouton (2000), Hersey e Blanchard (1986) 

e Pinheiro (2015). O objetivo do presente trabalho é analisar a influência da liderança na 

motivação dos colaboradores da Igreja Presbiteriana Gileade. A pesquisa realizada foi um 

estudo de caso, de natureza básica, com uma abordagem quantitativa. Como instrumento de 

coleta de dados, utilizou-se de questionário, sendo que a amostra foi composta por 24 líderes 

da Igreja Presbiteriana Gileade. Deste modo, foram obtidos resultados para os seguintes 

objetivos: identificar os dados demográficos dos líderes da Igreja Presbiteriana Gileade (1); 

identificar o estilo de liderança adotado pelo gestor da Igreja Presbiteriana Gileade (2); 

conhecer o nível motivacional dos líderes da Igreja Presbiteriana Gileade (3); comparar as 

médias dos dados demográficos com o estilo de liderança e com a motivação dos líderes da 

Igreja Presbiteriana Gileade (4). Como resultado, inferiu-se que se trata de uma liderança 

situacional, com o estilo de liderança carismático e líderes motivados.  

 

Palavras chaves: Liderança. Motivação. Igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ABSTRACT 

 

The form of administration of people in the organization ignite an influence in relation to 

collaborators and managers. The person of leader is essential in this process of guide the leds 

to give the best of them to the organization, that just happen when they are motivated. A 

defined leadership followed by a leadership style that will be shaped to the leds profile 

provide a health organization that walk to the success. The leader is the person who will 

influence the people to reach the organizations goals as well fill the personal goals of his 

leds, making them to work with enthusiastic, transmitting confidence by his technical and 

personal ability. This case study has as theory base on the Human Relation Theory and as 

support on the definition of Blake and Mouton (2000), Hersey and Blanchard (1986) and 

Pinheiro (2015). The main objective of this study is analyzing the influence of the leadership 

in motivation of the collaborator from Gileade Presbyterian Church. This accomplished 

research was a case study, with basic nature, with a quantitative approach. The research had 

a questionnaire as a main instrument for collecting data. The sample was 24 leaders from 

Gileade Presbyterian Church. Thereby it was collected results about answer to following 

objectives: to identify the demographics data of the leaders from Gileade Presbyterian 

Church (1); to identify the leadership styles that is used by the manager of the Gileade 

Presbyterian Church (2); to know the level of motivation of leaders from Gileade 

Presbyterian Church (3); to compare the demographics data average with the leadership 

styles average and with the motivation of the all leader’s Gileade Presbyterian Church (4). 

As a result, it has been inferred that it is a situational leadership, with a charismatic 

leadership style and motivated leaders. 

 

Key words: Leadership. Motivation. Church 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o início em que o homem passou a se organizar em grupo, a convivência para com 

os seus pares envolvia decisões relativas ao atendimento a necessidades básicas, representando os 

aspectos basilares da motivação. Entretanto, o crescimento e o desenvolvimento das relações 

humanas posicionaram o indivíduo em organizações com maior nível de complexidade no que se 

refere ao gerenciamento de vontades, interesses e consequentemente conflitos. 

 Essa divergência de interesses tende a representar então os diferentes motivos pelos quais 

os seres humanos escolhem uma opção em detrimento de outra, de forma que elegem um desejo 

principal a fim de que seja atendido, em contrapartida suprimem outras vontades que aparentam 

ser, naquele momento, menos relevantes e necessárias. Nesse momento, principalmente quando 

se fala em administração de vontades individuais perante necessidades coletivas, emerge a figura 

do líder como representação do grupo, tanto para orientar quanto para decidir. 

 Consoante Hersey e Blanchard (1986, p.156), o estilo de liderança de um líder consiste 

nos padrões comportamentais habitualmente adotados no trabalho com e por meio de outras 

pessoas conforme os indivíduos o veem. Depreende-se então que o estilo de liderança adotado 

por um líder na sua relação com as tarefas e/ou com as pessoas se torna de grande importância, 

sendo cada vez mais imprescindível em qualquer tipo de ambiente: empresarial, desportivo, 

universitário, e de modo singular, no ambiente eclesiástico.  

 Para Manola (2014), liderança pode ser a ação de influenciar pessoas a fazerem uma 

atividade que foi proposta pelo líder. A essência da liderança é a influência, e por meio desta 

influência conquistada, fazer com que os liderados se sintam animados, empolgados e motivados 

para realizar tais atividades, não em uma perspectiva egoísta, onde se questiona: “o que eu vou 

ganhar fazendo algo?”. Mas sim com um pensamento de um bem maior e comum. 

De acordo com Hersey e Blanchard (1986), as motivações das pessoas dependem da 

intensidade dos seus motivos, ou seja, quanto maior o meu querer em alcançar determinado 

objetivo, proporcionalmente maior será a minha motivação, ou seja, algo que se inicia 

internamente no indivíduo. Líderes que conseguem motivar seu pessoal com êxito, são aqueles 

capazes de criar um ambiente com objetivos (incentivos) compatíveis com os motivos 

(necessidades) específicos dos seus colaboradores. Dessa forma o líder que conseguir ter melhor 

leitura e percepção perante seus liderados terá mais artifícios para incentivá-los. 
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Esta pesquisa tem como tema proposto a influência do estilo de liderança na motivação 

dos colaboradores, tomando como lócus de análise a Igreja Presbiteriana Gileade, localizada na 

cidade de Porto Velho, Rondônia. E como base teórica, pauta-se em conceitos da Teoria das 

Relações Humanas, mais precisamente, liderança, estilos de liderança e motivação. 

Nesta perspectiva, busca-se delimitar o problema de pesquisa, requerendo responder a 

seguinte questão: Como o estilo de liderança influencia a motivação dos colaboradores da 

Igreja Presbiteriana Gileade? 

  

1.2 Objetivos da Pesquisa  

 Os objetivos da pesquisa estão aqui subdivididos em objetivo geral e objetivos específicos 

para abranger os aspectos no sentido mais amplo, primeiramente, e para detalhar as ações que 

foram trabalhadas neste estudo.  

1.2.1 Objetivo Geral: 

 Analisar a influência da liderança na motivação dos colaboradores da Igreja Presbiteriana 

Gileade. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar os dados demográficos dos líderes da Igreja Presbiteriana Gileade; 

• Identificar o estilo de liderança adotado pelo gestor da Igreja Presbiteriana Gileade;  

• Conhecer o nível motivacional dos líderes da Igreja Presbiteriana Gileade;  

• Comparar as médias dos dados demográficos com o estilo de liderança e com a motivação 

dos lideres da Igreja Presbiteriana Gileade. 

 

1.3 Justificativa e Relevância da Pesquisa 

 Um dos motivos de escolha do tema foi a grande empatia do autor para com o assunto, 

além disso, as instituições religiosas estão cada vez maiores e cada vez mais fortes, devido ao 

fato de o crescimento do número de evangélicos no Brasil ter sido acelerado (MUZIO, 2013), o 

que está demonstrado no Gráfico 1 abaixo, em milhões de pessoas que se declararam 

evangélicos. 
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Gráfico 1 – Crescimento dos evangélicos no Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de Muzio (2013). 

 

O Gráfico 1 deixa evidente que de 1970 para 1980 o crescimento do número de 

evangélicos foi em torno de três milhões de pessoas, enquanto que de 2000 para 2013 a 

população de evangélicos quase dobrou, crescendo aproximadamente em 16 milhões de 

indivíduos que se declaram como evangélicos. E assim como os demais nichos humanos, requer 

pesquisas para tentar compreender a expansão quantitativa, fundamentalmente quando se trata de 

aspectos subjetivos como a religião. 

De acordo com França (2007), a religião pode ser estudada por várias lentes que 

futuramente podem se complementar, como teologia, economia e administração. Com o 

crescimento que já foi demonstrado anteriormente, o supracitado autor diz que na ótica 

administrativa essas organizações necessitam de uma boa gestão tanto quanto qualquer outra 

organização. Segundo Lima (2016), há uma efervescência no Brasil relacionado ao sagrado, 

porém as instituições religiosas não estão preparadas para essa efervescência, na qual aumenta o 

desafio de gerir as instituições religiosas.  

 Para Lima (2016), o desafio é como imputar as técnicas da administração nos âmbitos de 

liderança e motivação que são utilizadas pelas organizações empresarias, nas organizações 

eclesiásticas. Conforme Silva (2014), a liderança e a motivação são imprescindíveis na gestão de 

1970 1980 1991 2000 2013

Crescimento de evangélicos

4,8
7,9

13,7

26

42
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instituições religiosas, devido não somente aos simbolismos dessas organizações, mas também às 

crenças e aos valores que são partilhados. 

Este trabalho se faz importante ainda para a instituição estudada, pois, por meio dos 

resultados apresentados, haverá um maior conhecimento dos estilos de liderança, trazendo um 

acréscimo de competências e capacidades para os membros da instituição, com a conscientização 

do melhor estilo de liderança a ser adotado na relação com seus liderados. 

 Quanto ao campo acadêmico, este estudo procura contribuir com a agremiação no sentido 

de incentivar e inspirar pesquisas alicerçadas no tema e na teoria aqui utilizados, apresentar 

acontecimentos práticos em que a teoria se insere na prática de maneira em que os leitores 

vislumbrem estudos como modo de adquirir experiências para determinadas situações. 

Aumentando assim a influência da academia no desenvolvimento de opinião crítica e 

transformação em todos em nichos específicos da sociedade. 

Para discutir e buscar esclarecer alguns pontos sobre o exposto, essa monografia foi 

estruturada em cinco seções. Na primeira seção, além da introdução, apresentam-se a 

problemática, os objetivos geral e específicos, além da justificativa. Na segunda seção, se tratou 

exclusivamente do referencial teórico, conceituando o tema de liderança e motivação por meio 

das teorias e suas principais definições de estudo. A terceira seção traz a metodologia empregada 

para coletar e tratar os dados mediante algumas técnicas.  Na quarta, tem-se a análise dos 

resultados, com o intuito de atender aos objetivos e à problemática levantada, bem como 

responder à indagação formulada. A quinta seção, encerra o estudo com as considerações finais 

avaliando os dados estudados e os aspectos relacionados. Por derradeiro, são listadas as 

referências e o apêndice. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

Nesta seção, são abordados os principais conceitos, perspectivas e modelos de estudos 

relacionados à teoria das relações humanas, liderança e motivação. Todas as abordagens teóricas 

citadas anteriormente corroboram com a linha de pesquisa do presente trabalho. Dentre o 

arcabouço teórico utilizado para balizar esta pesquisa, destacam-se os estudos de Hersey e 

Blanchard (1986), Blake e Mouton (2000), Freire e Freitas (2007), e Pinheiro (2015). 

 

2.1 TEORIA DAS RELAÇÕES HUMANAS  

 Inicia-se em 1911 a Administração Científica que se caracterizou pela divisão social do 

trabalho, hierarquia rígida e organização. Nesse momento da história a face mais importante da 

empresa era a “tarefa”, sendo assim o mais significativo à produção desenfreada e desorganizada. 

Frederick Taylor, um dos percussores, não via como fundamental a especialização, para tal 

eliminava inúmeros elementos que porventura tirava qualquer tipo de atenção na tarefa das 

pessoas. Para Soares (2003) o ser humano era visto como um singelo executor operacional sem 

nenhuma criatividade ou necessidade de satisfação de pessoal.  

A Teoria das Relações Humanas, em contra partida, surgiu nos Estados Unidos como 

consequência imediata das conclusões obtidas na Experiência em Hawthorne, desenvolvida por 

Elton Mayo e seus colaboradores. Foi basicamente um movimento de reação e de oposição à 

Teoria Clássica da Administração. A necessidade de humanizar e democratizar a administração, 

libertando-a dos conceitos rígidos e mecanicistas e adequando-a aos novos padrões da vida 

humana, ao desenvolvimento das chamadas ciências humanas, principalmente a psicologia e a 

sociologia, às ideias da filosofia pragmática de John Dewey e da psicologia dinâmica de Kurt 

Lewin foram essenciais para o humanismo na administração.  

Segundo Pinheiro (2015), a teoria das relações humanas enfatiza então a importância do 

elemento humano na atmosfera organizacional, fazendo com que o homem deixe de ser visto 

somente com a lente mecanicista da administração científica, para que seja reconhecido como um 

ser que interage socialmente no ambiente de trabalho, sendo agora não apenas um mero ser 

dentro do processo produtivo, mas sendo o mais relevante. Assim, segue um Quadro comparativo 

entre as teorias: 
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Quadro 1 - Comparativo entre a Teoria Clássica e a Teoria das Relações Humanas. 

Clássica Relações Humanas 

Trata a pessoa como uma Máquina Trata a pessoa como um grupo de pessoas 

Enfatiza as tarefas ou a tecnologia Enfatiza as pessoas 

Inspirada em sistemas de engenharia Inspirada em sistemas de psicologia 

Autoridade Centralizada Delegação plena de autoridade 

Linhas claras de autoridade Autonomia do empregado 

Especialização e competência Técnica Confiança e abertura 

Acentuada divisão do trabalho Ênfase nas relações humanas entre as pessoas 

Confiança nas regras e nos regulamentos Confiança nas pessoas 

 Clara separação entre linha e staff Dinâmica grupal e interpessoal 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Soares (2003) e Pinheiro (2015). 

 

O Quadro 1 mostra a diferença entre as visões de cada teoria, cada qual com seu foco. Uma 

mais relacionada à tarefa, na qual trata o indivíduo como uma máquina, não importando ao 

empresário tudo o que cerca o empregado. E outra mais focada nas relações ou nas pessoas, 

levando em consideração o ambiente em que esse indivíduo está inserido, não só o ambiente de 

trabalho, mas também o ambiente fora do trabalho. 

 

2.2 LIDERANÇA 

 Segundo Hersey e Blanchard (1986), a liderança ocorre sempre que alguém procura 

influenciar o comportamento de um individuo ou um grupo, qualquer que seja a finalidade. É 

preciso fazer com que as pessoas envolvidas acreditem na sua missão, intenção e projeto, fazer 

com que as pessoas acreditem na sua proposta de trabalho, proposta de vida e até em sua 

filosofia.  

 Para Manola (2014), liderar é como se um indivíduo criasse um ambiente onde as pessoas 

quisessem não apenas trabalhar em função de um único líder, mas trabalhar para se sentirem 

como partes importantes de uma organização, um sistema, um projeto, algo maior e resultante da 

interação de várias forças de trabalho. Podendo assim, com base no conceito de Hersey e 

Blanchard (1986) e também pautado em Manola (2014), dizer que liderança é influenciar pessoas 

a atingirem um objetivo, o qual é proposto pelo líder, ao ponto de o objetivo ser também dos 

liderados e assim chegarem ao objetivo da missão ou tarefa. 

 O nível de integração entre líderes e liderados/seguidores é um indicador crucial para 

medir a liderança de uma organização. Quanto mais os líderes e os liderados estão em perfeita 
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harmonia, mais resultados benéficos são apresentados na instituição. Para tal harmonia se faz 

necessária uma boa comunicação entre os agentes da relação. Para Brasil (2014), quando se busca 

tornar um bom líder, são necessárias habilidades como: a honestidade, a flexibilidade e a 

capacidade de se comunicar, e também tem a necessidade de estar apto a ouvir. 

 Brasil (2014) traz uma relação na qual os dois tem liberdade de falar e estão sempre aptos 

para ouvir. A comunicação estabelece confiança entre os colaboradores e o líder, é o passaporte 

para um ambiente organizacional sem medo e sem falhas, onde todos os indivíduos se sentem 

livres para se expressar, comunicando e interagindo com todos que fazem parte daquele 

ambiente. 

 De acordo com Giuliani (2012), o processo de influência está relacionado ao fenômeno da 

liderança e a liderança abrange a realização de objetivos com as pessoas e pelas pessoas, por este 

motivo o líder deve estar apto a cuidar tanto de tarefas como de relacionamentos. Sendo agora a 

função líder mais abrangente, não só preocupado com a produtividade ou tarefa, mas também 

preocupado com o indivíduo e suas características intrínsecas, essencialmente, com a motivação. 

E também como abordado por Giuliani (2012), Brasil (2014) reforça a teoria na qual o líder é 

responsável por estimular a motivação, fazendo com que o líder pare de pensar estritamente na 

tarefa, mas também em tudo mais que envolve o indivíduo.  

 As teorias de liderança estão em constante evolução e aprimoramento podendo ser 

adaptada para todo tipo de instituição: familiar, empresarial, relacional, religiosa e entre outros.  

A liderança está presente em todo tipo de relação na qual haja influência de uma pessoa sobre a 

outra para que cumpram o mesmo objetivo.  

2.2.1 Teorias sobre Liderança  

 Percebe-se que a liderança é um tema complexo e extenso que possui diversas definições, 

interpretações e contextualizações tendo como base as teorias da administração, sofrendo 

influência por questões temporais, morais, psicológicas e ambientais. Pode-se, então, entender 

que liderança é algo um tanto quanto abrangente devido a sua grande área de atuação e onde é 

usada, em toda relação entre pessoas. Brasil (2014) elenca algumas perspectivas teóricas: 
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1) Teoria do Grande Homem: predominantes no final do século XIX e início do século 

XX, fundamentadas na ideia inicial de que o líder nasce com habilidades de liderança 

inatas, inexplicáveis e incompreensíveis para a maioria dos seres humanos, sendo, 

portanto, exaltados como heróis.  

2) Teoria do Traço: todos os livros que tentam identificar traços comuns nos líderes 

encontram poucas correlações. 

3) Teoria do Poder e da Influência: alicerçada na premissa de que todos os caminhos 

levam ao líder e nega o papel dos seguidores e a força da cultura organizacional.  

4) Teoria Behaviorista: destaca o que fazem os líderes e não as suas características. 

Autores que defendem essa linha são: Blake e Mouton, que propõe uma classificação 

de sistemas de administração, com quatro perfis organizacionais. 

5) Teoria da Situação: destaca a liderança como específica em cada situação, ao invés 

de um tipo especial de personalidade. Respalda-se no princípio de que cada situação 

diferente exige distintas formas de liderança. 

6) Teoria da Contingência: é uma evolução da teoria situacional e busca selecionar as 

variáveis associadas às circunstâncias as quais melhor identifiquem o estilo de 

liderança mais adequado a cada situação. 

7) Teoria Transacional: salienta o relacionamento entre líderes e seguidores. Analisa os 

ganhos mútuos da troca, do líder oferecendo recursos ou recompensas em troca, do 

compromisso dos colaboradores ou da aceitação da sua autoridade. 

8) Teoria da Atribuição: acrescenta uma maior importância dos seguidores, 

concentrando-se nos fatores subjacentes à atribuição de liderança a um determinado 

fator. 

9) Teoria da Transformação: toma-se como base a motivação intrínseca no 

relacionamento de trocas. Enfatiza o comprometimento, e não a conformidade dos 

seguidores. Portanto, o líder é um visionário inovador e autossuficiente. 

 

Cada escola, teoria ou abordagem traz sua proposta de liderança, algumas alicerçadas e 

adaptadas de perspectivas anteriores, outras com ideias inovadoras e disruptivas para a sua época, 

mas todas são diferentes em aspectos de liderança do indivíduo ou empresarial. 
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2.2.2 Estilos de liderança 

 Com o entendimento de que liderança é influenciar pessoas a alcançar um mesmo 

objetivo, apesar de cada abordagem teórica considerar meios diferentes para a concretização 

dessa influência, o estilo de liderança também interfere diretamente na realização das tarefas e 

nas relações pessoais entre lideres e liderados, consoante Giuliani (2014). 

 Para a identificação do estilo de liderança, utiliza-se o “Grid Gerencial” de Blake e 

Mouton (2000), na qual se concentra em dois conceitos teóricos, um enfatizando a realização de 

tarefas e outro voltado para o desenvolvimento de relações pessoais. No Grid Gerencial existem 

cinco tipos diferentes de liderança baseados na preocupação com produção (tarefa) e pessoas 

(relacionamentos), os quais são colocados em quatro quadrantes, como mostra a Figura 1: 

 

Figura 1 - Grid Gerencial. 

Fonte: Grid gerencial de Blake e Mouton (2000). 
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a) Gerência empobrecida (1.1): um esforço mínimo para conseguir que o trabalho exigido 

seja realizado é suficiente para manter o espírito de participação na organização. Não foca 

na produção, nem mesmo nas pessoas. 

b) Gerência de Country Clube (1.9): uma cuidadosa atenção às necessidades das pessoas 

para conseguir boas relações, produz um clima organizacional agradável e bom ritmo de 

trabalho. O líder dedica seus esforços mais para as pessoas do que para a produção. 

c) Gerência de Tarefa (9.1): chamada também de autoridade/obediência, a eficiência das 

operações resulta de condições de trabalho arranjadas de tal modo que a interferência dos 

elementos humanos se reduz ao mínimo. Líder orienta esforços para a produção e menos 

esforço para as pessoas. 

d) Gerência de Meio Termo (5.5): conhecida como Homem Organizacional, consegue-se 

um desempenho empresarial adequado mediante o equilíbrio entre a necessidade da 

execução do trabalho e a manutenção do moral das pessoas em nível satisfatório. O líder 

busca um meio termo da orientação nem tanto para as pessoas, nem tanto para as tarefas. 

e) Gerência em Equipe (9.1): A realização do trabalho é fruto de pessoas dedicadas; a 

interdependência através de um “interesse comum” nos objetivos cria relações de 

confiança e respeito. O líder tem preocupações tanto com pessoas quanto com as tarefas. 

De acordo com Brasil (2015), existem três estilos de liderança: autoritário, democrático e 

liberal (laissez-faire). Segue uma descrição de cada um dos estilos de liderança: 

1) Liderança autocrática: na liderança autocrática, o líder é focado em tarefa ou produção. 

O líder toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos liderados, 

consequentemente sem comunicação na relação líder e liderado. 

2) Liderança Democrática: esta liderança é voltada para pessoas e há participação dos 

liderados no processo decisório, a comunicação é aberta e há discussões de ideias para a 

tomada de decisão. 

3) Liderança Liberal (laissez-faire): laissez-faire significa literalmente “deixai fazer, deixai 

ir, deixai passar”. Neste tipo de liderança o grupo atingiu a maturidade e não mais 

precisam de supervisão extrema de seu líder, os liderados ficam livres para colocar seus 

projetos em prática os quais são delegados pelo líder liberal. 
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Entretanto, para os autores Bacelar (2015) e Giuliani (2014), existem mais dois estilos de 

liderança o transacional e o transformacional, na qual um líder transformacional difere do 

transacional não apenas por reconhecer as necessidades dos associados, mas pelo fato de buscar 

desenvolver as necessidades que vão desde um nível mais baixo para mais alto de maturidade. O 

Quadro 2 expõe a diferença entre os estilos.  

 

Quadro 2 - Comparativo entre os estilos transacionais e transformacional. 

Liderança Transacional Liderança Transformacional 

Foco nas tarefas. 
Desenvolve a necessidade de um significado 

(pessoas). 

Desenvolve a preocupação em ganhar dinheiro. Desenvolve a preocupação com propósitos. 

Autocrático. Carismático. 

Poder e Posição. Política e Vantagens. Valores, princípios éticos e morais. 

Voltada para resultados em curto prazo. Voltada para o alcance de objetivos de longo prazo. 

Inspira-se no respeito às regras. Inspira-se no amor. 

Apoia sistemas  e  estruturas  que  reforçam o 

resultado. 
Identifica e desenvolve talentos. 

Segue o padrão de comportamento atendendo as 

expectativas. 

Realiza o alinhamento de valores e objetivos 

principais. 

Voltada para eficiência. Voltada para eficácia. 

Fonte: Adaptado de Giuliani (2014), p. 139. 

 

2.2.2.1 OUTROS ESTILOS DE LIDERANÇA 

 Esses outros estilos de lideranças dizem mais sobre a abordagem, como o comportamento 

do líder diante das situações que ele se encontra devido às diferenças dos tipos de pessoal e em 

tudo que influencia as pessoas, em harmonia com Silva (2014). Segue então características desses 

estilos de lideranças. 

 

1) Liderança Participativa: Para Hersey e Blanchard (1986), a liderança participativa está 

totalmente relacionada com a maturidade dos liderados, quanto mais baixa a maturidade 

dos liderados na tarefa, menor será a probabilidade de que a liderança participativa seja 

uma prática eficaz, e o contrário também se faz verdadeiro. A liderança participativa 

tende a satisfazer às necessidades de afiliação e estima oferecendo ás pessoas a 

possibilidade de sentir-se inteiradas sobre os assunto, oferecendo também conhecimento 

aos indivíduos como elementos importantes no processo de tomada de decisão, apesar de 

que a participação pode não oferecer uma autorrealização. 
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2) Liderança Situacional: De acordo com Hersey e Blanchard (1986), a liderança 

situacional se baseia em uma inter-relação entre (1) a quantidade de orientação e direção 

(comportamento de tarefa) que o líder oferece; (2) a quantidade de apoio sócio emocional 

(comportamento de relacionamento) dado pelo líder; e (3) o nível de prontidão 

(maturidade) dos subordinados no desempenho de uma tarefa, função ou objetivo 

específico. A maturidade pode ser definida como a capacidade e a disposição das pessoas 

de assumir a responsabilidade de dirigir seu próprio comportamento. O estilo de liderança 

que uma pessoa deve adotar com os indivíduos ou grupos depende do nível de maturidade 

das pessoas que o líder deseja influenciar. Se os liderados são imaturos, determina-se; 

caso moderado-imaturo, usa-se persuasão para com o liderado; moderado-maduro, 

compartilha-se a tarefa e quando maduro, ocorre a delegação da tarefa. 

3) Liderança Servidora: Para Nóbrega e Whebber (2010), a liderança servidora é 

relacionada com a liderança transformacional. Sendo um estilo de liderança que inspira os 

liderados a transcender seus próprios interesses pelo bem da organização. Liderar para 

obter maior liberdade e poder para expandir o serviço, tendo consciência que as 

organizações só podem ser sustentadas quando servem as necessidades humanas e que o 

serviço não está relacionado ao “o que isso tem a ver comigo”, mas sobre “o quanto eu 

posso contribuir”. Para os autores supracitados, o líder precisa ter algumas características 

como: humildade, sabedoria, integridade, coragem, reverência, abertura, bondade, 

respeito e atenção.  

4) Holocracia: Segundo Zandoná e Bezerra (2016), nesse método a tradicional estrutura 

piramidal usada para definir a hierarquia das empresas é trocada por uma estrutura de 

círculos, em que todos os colaboradores têm autonomia para tomar decisões, mas nenhum 

tem poder para dar ordens aos outros. São formados círculos para cada área da empresa, 

como financeiro, marketing, contabilidade, administrativo e outros, mas eles são ligados 

entre si e devem andar em conjunto para a busca dos objetivos da organização. Para 

utilizar deste novo formato é necessário que as empresas estejam muito bem preparadas e 

planejadas, visto que a falta de chefes e a autonomia de todos os funcionários podem 

causar um caos na organização, visto que, caso não seja bem executado, este modelo pode 

dar a entender que cada um pode fazer o que quiser e quando quiser. Exige uma alta 
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maturidade de todas as pessoas que estão ligadas a empresa e por ser um método novo, 

precisa investir fortemente em treinamento para todos na empresa. 

5) Carismática: Consoante Silva (2014), a liderança carismática está ligada a conduta de 

imaginação e ousadia do líder e tem como característica ter uma visão ampla de 

determinadas situações, buscar correr riscos para alcançar objetivos e ainda demonstra 

uma conduta diferenciada das demais. Essa liderança está muito ligada à pessoa do líder e 

à confiança que ele transmite a seus liderados tanto tecnicamente quanto pessoalmente, 

sendo mais indicada para organizações ideológicas como partidos políticos e Igrejas. Para 

Lima (2016), no ambiente eclesiástico e religioso o perigo está onde o carisma está 

relacionado à pessoa e não à função. 

 

2.3 MOTIVAÇÃO 

 De acordo com Hersey e Blanchard (1986), as motivações das pessoas dependem da 

intensidade dos seus motivos, ou seja, quanto maior o querer de alcançar determinado objetivo 

maior será a motivação. Concluindo que o querer e a motivação são variáveis diretamente 

proporcionais.  

 Hersey e Blanchard (1986) continuam explanando que os líderes que conseguem motivar 

seu pessoal com êxito, são aqueles capazes de criar um ambiente com objetivos (incentivos) 

compatíveis com os motivos (necessidades) específicos dos seus funcionários. Líderes com uma 

boa leitura das necessidades dos seus liderados, conseguem obter um maior resultado na 

motivação dos seus funcionários.   

 Para Lima (2016) a motivação é um fator interno que é algo que depende do próprio 

indivíduo, as pessoas já trazem dentro de si expectativas individuais que ativam a sua busca por 

qualquer tipo de objetivo. Com isso, Lima (2016) concorda com Hersey e Blanchard (1986) na 

ideia de criar estímulos para que as pessoas possam encontrar suas motivações. 
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2.3.1 TEORIA DA HIERARQUIA DAS NECESSIDADES 

 Segundo Pinheiro (2015), a teoria da hierarquia das necessidades criada por Abraham 

Maslow, diz respeito à hipótese de que cada indivíduo possui em seu âmago uma hierarquia de 

cinco necessidades básicas, quais sejam: as necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de 

estima e de autorrealização, que estão dispostas em grau de importância.   

 

 

  

  

 

  

 

   

 

 

´ 

Segue abaixo um quadro descritivo referente a figura 1, segundo Ferreira (2015): 

Quadro 3 - Descrição das necessidades estabelecidas por Maslow. 

Necessidade  Descrição da necessidade 

Fisiológica Dizem respeito à sobrevivência como fome, sede, sexo e abrigo; 

Segurança Proteção contra algo, real ou não, como salário, aposentadoria e saúde; 

Social O amor compartilhado de pertencer a um grupo; 

Estima Ligada com reconhecer, prestígio e amor; 

Auto Realização Diz respeito com potencial e utilização completa das habilidades. 

Fonte: Adaptado de Ferreira (2015). 

 

 De acordo com Freire e Freitas (2007), as necessidades de base, ou como Ferreira e 

Franco (2015) prefere classificar, primárias, devem ser atendidas para que as necessidades 

subsequentes surjam no comportamento do individuo. De tal forma que, sem a necessidade 

Autorrealização 

Estima 

Sociais 

Segurança 

Fisiológica 

Figura 2 - Hierarquia das necessidades de Maslow. 

  Fonte 1: Adaptado de Pinheiro (2015). 
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primária, o indivíduo não perceberá as necessidades secundárias. Para Freire e Freitas (2007), os 

motivos que levam o desempenham no trabalho estão ligados à realização pessoal.  

 Por conseguinte, a não satisfação de tais necessidades tendem a gerar um indivíduo 

frustrado, levando a uma diminuição na sua produtividade e nas suas tarefas, por isso a 

importância de satisfazer a necessidade dos colaboradores, pois como resultado, as tarefas são 

realizadas de maneira mais produtiva e os objetivos atendidos de modo mais célere.  

 

2.3.2 TEORIA DOS DOIS FATORES DE HERZBERG  

 A Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg ou também conhecida como a teoria dos 

fatores higiênicos, baseia-se no comportamento dos indivíduos em ambiente de trabalho, que, 

conforme Pinheiro (2015), são dois fatores que se distinguem, o primeiro grupo integra os fatores 

motivacionais e o segundo compõe-se de fatores higiênicos. 

De acordo com Ferreira e Franco (2015), para Herzberg as necessidades básicas não eram 

fontes de motivação, como afirmava Maslow, mas sim as necessidades complexas que geravam a 

motivação, por exemplo, a autoestima e autorrealização. E chama as necessidades primárias 

citadas por Ferreira e Franco (2015), como fatores que previnem a insatisfação. Conforme 

descreve o quadro 4 a seguir: 

 
  Quadro 4 - Quadro comparativo entre fatores higiênicos e motivadores de Herzberg. 

Fatores que previnem a insatisfação (higiênico) Fatores que geram motivação (motivadores) 

Salário; Realização; 

Condições de trabalho; Reconhecimento; 

Relação com pares, com supervisores e com 

subordinados; 

Responsabilidade; 

Segurança; Progresso; 

Política e administração da companhia; Desenvolvimento. 

  Fonte: Ferreira e Franco (2015), página 6. 

 

 Ferreira e Franco (2015) afirmam que apenas fatores intrínsecos produzem satisfação, os 

fatores extrínsecos não levam à satisfação, entretanto, evita a insatisfação, portanto a satisfação e 

a insatisfação são processos diferentes por serem influenciados por diferentes fatores.  
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2.3.3 TEORIA DAS NECESSIDADES DE DAVID MCCLELLAND 

 De acordo com Sousa (2014), o psicólogo americano David McClelland propôs três 

necessidades, na qual não são oriundas do nascimento, mas que são adquiridas mediante os 

relacionamentos sociais que criamos no decorrer da vida. O Quadro 4, a seguir, demonstrará as 

três necessidades e suas descrições, desenvolvidas por McClelland. 

 

Quadro 5 - Descrição das necessidades de McClelland. 

Necessidades Descrição das necessidades 

Realização O impulso de superar-se, lutar pelo sucesso; 

Poder Preocupação em exercer autoridade, necessita estar no topo; 

Afiliação Procura manter um bom relacionamento interpessoal, ser amado. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sousa (2014). 

   

 Para Silva (2014), as três necessidades (realização, poder e afiliação) não se relacionam 

totalmente, mas também se apresentam em níveis variados de intensidade em cada pessoa e 

também não são tratadas em uma relação hierárquica. Robbins (2005, apud Silva, 2014) aponta 

que os resultados da pesquisa de McClelland descrevem as pessoas auto realizadas como aquelas 

que procuram se superar em todas as atividades propostas e sempre procuram evoluir. 

Tal teoria trata as três necessidades de modo que estas não se relacionam, podendo assim 

a pessoa ter uma necessidade suprida, enquanto que, outras podem não ter atendimento, podendo 

também ser atendidas em níveis diferentes, podendo uma necessidade ser atingida de modo mais 

completo e, por outro lado, uma outra ser atendida parcialmente. 

Segundo Elizabeth (2004), as pessoas com pouca motivação estagnam na necessidade de 

realização, que tem como foco as tarefas, mostrando interesse em saber o que se pensa delas e 

não com o desempenho individual está sendo reconhecido. No entanto, pessoas com alta 

motivação na necessidade de realização ou foco excessivo em tarefas, necessitam de uma 

opinião.    

Elizabeth (2004) também diz que um dos principais aspectos desta Teoria é o fato de que 

as necessidades são adquiridas com as experiências de vida das pessoas, sendo assim, podendo 

ser ensinadas e aprendidas. Evidenciando a possibilidade de a pessoa se motivar por meio das 

experiências vividas.  
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3. METODOLOGIA 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), pesquisa é um processo de prospecção de 

conhecimento e aprendizado. O seu princípio pode ser científico, tecnológico ou educativo, em 

ações integradas de desenvolvimento e reconstrução de competências. Para os referidos autores, a 

metodologia se refere à aplicação de procedimentos e técnicas que são utilizados para a coleta de 

dados e informações necessárias para a construção do conhecimento, e a resolução de problemas 

ou questões de investigação. Dessa maneira, os aspectos metodológicos adotados serão descritos 

através da classificação da pesquisa, amostragem e população da pesquisa, procedimentos e 

instrumentos para coleta de dados e por fim como os dados serão analisados. 

 

 3.1 Classificação da pesquisa 

Nesta seção, é delimitada a forma na qual a pesquisa é classificada de acordo com os 

objetivos do estudo em questão. O Quadro 5 explana as classificações de forma descritiva, 

expondo os critérios metodológicos a adotados.  

Quadro 6 – Estrutura metodológica da pesquisa. 

Aspectos Classificação Descrição 

1. Natureza 1.1 Básica 

Objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da 

ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e 

interesses universais. 

2. Objetivo do Estudo 2.1 Descritiva 

Tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena dados. Procura 

descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas 

características, causas, relações com outros fatos. 

3. Procedimentos 

3.1 Pesquisa 

Bibliográfica 

Elaborada a partir de material publicado, com o objetivo de 

familiarizar o pesquisador ao tema abordado. São utilizados 

livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, 

jornais, boletins, monografias, dissertações, teses etc. 

3.2 Estudo de 

Caso 

Investigação, que tem como objeto o estudo de uma unidade de 

forma aprofundada. 

4. Abordagem do 

problema 
4.1 Quantitativa 

Requer o uso de recursos e técnicas estatísticas, para traduzir em 

números as informações coletadas, além de classificá-las e 

analisá-las. 

Fonte: Adaptado de Prodanov e Freitas (2013). 
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3.2 Amostragem e população da pesquisa  

 Prodanov e Freitas (2013, p.98) define amostra como “subconjunto do universo ou da 

população, por meio do qual estabelecemos ou estimamos as características desse universo ou 

dessa população”. Nesta pesquisa, o universo pesquisado foram os pastores, presbíteros, líderes 

de célula e lideres de ministérios da Igreja Presbiteriana Gileade, com sede em Porto Velho, 

capital do estado de Rondônia.  

 

3.3 Procedimentos e instrumentos para coletas de dados  

 Para obtenção e coletas de dados referente a influência do estilo de liderança na 

motivação dos colaboradores na empresa estudada, utilizou-se do questionário, que segundo Gil 

(2002), através do questionário é possível obter grande quantidade de informações em pouco 

tempo e pouco custo.  

 O questionário demonstra o perfil demográfico dos respondentes, o estilo de liderança do 

gestor da organização estudada e mostrou o nível motivacional dos liderados. Foi utilizada a 

escala Likert de cinco pontos, na qual os pesquisados puderam optar por: (1) Discordo 

totalmente; (2) Discordo em parte; (3) Nem discordo, nem concordo; (4) Concordo em parte; e 

(5) Concordo totalmente; conforme Figura 2 abaixo. 

Figura 3 - Escala de Likert de cinco pontos. 

 

 

 

 

 A Parte 1, referente a demografia dos respondentes, do instrumento de pesquisa engloba 

onze indagações para que se possam caracterizar os respondentes e agrupá-los em consonância 

com as características predominantes e semelhantes, além de relacioná-los em conformidade com 

as peculiaridades do colaborador, bem como compará-los considerando a variação dentre os 

dados demográficos. 

1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

Fonte 2: Elaborado pelo autor. 
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 Já Parte 2, do instrumento de coleta de dados, estabeleceu-se dois blocos de questões, 

sendo o primeiro bloco para a identificação da liderança, outro o segundo bloco para o estilo de 

liderança, para o primeiro bloco foram quatorze questões e o segundo bloco cinco questões. E o 

último para a Motivação, na qual tem doze assertivas. Contudo, apesar de serem as mesmas 

pressuposições, a orientação antecedente às afirmações e o ponto de vista de cada conjunto 

delineiam a interpretação do respondente para compreensões distintas. 

Quadro 7 - Estrutura do instrumento de pesquisa. 
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Dados Demográficos 

• Sexo 

• Idade  

• Tempo de igreja 

• Estado Civil 

• Grau de instrução 

• Filhos 

• Renda  

• Gosta do que faz na igreja 

• Quanto tempo na religião cristã evangélica  

• Profissão  

•  Região 

2
. 

O
b

je
ti

v
o

 E
sp

ec
íf

ic
o

 

Id
en

ti
fi

ca
r 

o
 e

st
il

o
 d

e 
li

d
er

an
ça

 

ad
o

ta
d

o
 

p
el

o
 

g
es

to
r 

d
a 

Ig
re

ja
 

P
re

sb
it

er
ia

n
a 

G
il

ea
d

e;
 

Estilo de liderança 
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Bloco I 

 

1.  O gestor se envolve  nos  conflitos  que  surgem  nas  

equipes de trabalho. 

2. O gestor mantém-se  envolvido  e  proporciona  linhas  de  orientação  

para os liderados. 

3. O gestor elogia os Liderados por realizarem o trabalho de forma  

adequada. 

4. O gestor incentiva  os  liderados  a  recorrer  à  sua  intervenção,  

sempre  que  necessitam  de  resolver  uma  questão  de  âmbito  

funcional. 

5. O gestor supervisiona de forma estreita os liderados.        

6. O gestor realiza  as  reuniões  necessárias  para  assegurar  que  o  

trabalho seja realizado 

7. O gestor baseia-se na posição hierárquica que ocupa, como forma  

de influenciar os liderados. 

8. No  processo  de  tomada  de  decisão  o gestor esforça-se  por  

conseguir o máximo de participação dos liderados. 

9. O gestor  dá  frequentemente  ordens,  em  forma  de  sugestão,  mas  

deixando claro o que pretende. 

10. O gestor investe  o  seu  tempo  para  ajudar  os  liderados  a  

melhorarem o seu desempenho. 

11. Quando  os  liderados  estão  em  desacordo  com  o gestor,  são  

explicadas  as  razões  porque  se  pretende  que  o  trabalho  seja  

realizado de determinada maneira. 

12. Quando os liderados fazem alguma coisa menos correta, há  

correção diretamente com eles? 

13. Há  autonomia  às  equipes  de  trabalho  (Autoavaliação,  

projetos, etc.)  

14. Considera que é importante a intervenção do gestor na  

resolução dos problema 

 

  

Bloco II 

 

Pretendemos agora saber que Estilo de Liderança reconhece no seu gestor.  Dos 

seguintes estilos que se apresenta qual considera ser o mais próximo do gestor: 

 

15. Liderança autoritária  

Líder que controla pessoalmente a organização, determina os objetivos, a ação, os 

recursos a utilizar, dispensando a colaboração dos outros elementos da equipe. 

16. Liderança democrática  

Líder que estimula os elementos da equipe a participarem na definição de objetivos, de  

estratégias  e  nas  tomadas  de  decisão,  dando  espaço  para  a  autonomia  e  a 

liberdade de cada um. 

17. Liderança liberal  

Líder não interventivo, que renuncia ao exercício da autoridade, dando total liberdade 

aos membros da organização para agirem. 

18. Liderança burocrática  

Líder que se preocupa unicamente em cumprir a lei, tendo dificuldade em enfrentar a 

falta  de  autonomia  e  colocar  de  lado  a  burocracia,  para  responder  às  reais 

necessidades da igreja. 

19. Liderança carismática  

Líder que  possui  um  grande  atrativo  pessoal  e  bons  conhecimentos  técnicos  e 

profissionais, que fazem com  que ele seja admirado pelos restantes elementos da 

equipa. 
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Motivação 

1 - O gestor estimula  os  liderados a  participar  e  a  organizar  

Atividades. 

2 - O gestor  utiliza  ideias  dos  liderados  sobre  questões  relativas  à  

vida eclesiástica. 

3 - O gestor  utiliza  ideias dos liderados sobre questões de planejamento do 

ano. 

4 - O gestor  dá  apoio  aos  liderados  na  resolução  de  problemas  

Pessoais. 

5 -  Sente-se parte integrante do que se organiza nesta igreja. 

6 - O gestor  proporciona um bom ambiente de trabalho.        

7 - O gestor  evita  utilizar  críticas  e  avisos  para  não  desmotivar  os  

liderados a trabalhar. 

8 – Nesta função trabalha-se sobre pressão.        

9 - Está  disposto  a  dedicar  tempo  extra  ao  seu  trabalho  nesta igreja. 

10 - Sente-se  encorajado  a  tomar  iniciativas  para  a  resolução  de  

Problemas. 

11 - Considera  que  nesta igreja vale  a  pena  dar  o  

melhor de si na realização do seu trabalho. 

12 - Está motivado para trabalhar nesta igreja.   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Nesse diapasão, considerando que o questionário foi aplicado para vinte e quatro líderes 

da igreja presbiteriana gileade.  

 

3.4 Tratamento dos dados e confiabilidade do instrumento de pesquisa  

 Os dados coletados nesta pesquisa foram tratados estatisticamente, tendo sido tabulados 

por meio da plataforma eletrônica Microsoft Excel, posteriormente apurados no 

programa Statistical Software for Social Sciences (SPSS), versão 20, possibilitando maior riqueza 

na análise estatística e para melhor interpretação das informações foi realizada a comparação de 

médias. 
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 A confiabilidade do questionário foi apurada através do método Alfa de Cronbach, que 

tem como objetivo a análise da consistência interna do instrumento e sua escala. Hora, Monteiro 

e Arica (2010) esclarecem que o coeficiente alfa de Cronbach (α) foi apresentado por Lee J. 

Cronbach, em 1951, como uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário e medir a 

correlação entre as respostas, onde, quanto mais próximo do numeral um for o resultado da 

análise, mais confiável será o questionário. Ainda segundo estes autores, a adoção desta 

ferramenta possui grande aceitação e utilização no meio acadêmico, sendo aplicado de maneira 

abrangente em diversas áreas de conhecimento. 

 

Tabela 1 - Classificação da confiabilidade a partir do coeficiente α de Cronbach. 

Confiabilidade Muito Baixa Baixa Moderada Alta Muito Alta 

Valor de α 
α ≤ 0,30 0,30 < α ≤ 0,60 0,60 < α ≤ 0,75 

0,75 < α ≤ 

0,90 
α > 0,90 

Fonte: Freitas e Rodrigues (2005, p. 4). 

 

 Para tanto, utilizando-se da vigésima versão do software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), calculou-se o Alfa de Cronbach - o qual diz respeito ao índice de confiabilidade 

do questionário aplicado na pesquisa - onde o índice para o conjunto das pressuposições relativas 

à Liderança foi de 0,827; para a Estilo de liderança foi 0,294; para a Motivação foi 0,958; e para 

o bloco com as afirmações relativas à Realidade Observada foi de 0,574, tendo um Alfa de 

Cronbach total de 0,775, demonstrando um alto grau de confiabilidade, uma vez que Freitas e 

Rodrigues (2005) consideram confiabilidade alta o alfa maior que 0,75 < α ≤ 0,90 . 

 

 

3.5 Igreja Presbiteriana Gileade 

A Igreja foi fundada em outubro de 1990, ainda quando a região da igreja não havia 

asfalto ou qualquer tipo de infraestrutura urbana além do cascalho. Localizada na Rua México, 

número 2261, bairro Embratel. Havia também cerca de 20 membros associados à instituição. 

Neste mesmo período chega o Pastor Aluízio Vidal, vindo do seminário presbiteriano de 

Campinas após cinco anos de estudos teológicos. Começou com um salão com cerca de 30 m² 
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fazendo nesses 27 anos várias interferências estruturais buscando sempre aumentar de tamanho e 

dar maior conforto aos seus membros.  

Hoje a igreja tem 2 chácaras uma localizada no bairro Mariana com fins sociais e outra 

localizada na zona rural de Porto Velho, tem também um templo para 300 pessoas sentadas com 

288 m²,  um terreno de 1200 m², um outro terreno no outro lado da Rua Roberto de Souza usado 

como estacionamento, e uma congregação filiada no bairro Aponiã com cerca de 20 membros. A 

Igreja Presbiteriana Gileade tem 284 membros comungantes.  

 

 

Em 2006, o conselho da igreja viu como necessário a contratação de um segundo pastor e 

a criação de uma secretaria para fins administrativos. Tendo assim, como funcionários, 2 

pastores, 1 secretária, 1 zeladora e 1 caseiro na chácara localizada na zona rural de Porto Velho. 

A Igreja é de linha reformada e é tradicional. É dividida por ministérios, sociedades 

internas e células. Tem como órgão de gerenciamento da instituição o conselho da igreja, 

formado apenas por homens escolhidos por toda a comunidade de fé para que os dirijam na fé. 

Para os cargos de líder de ministério ou de célula não há exigência de sexo nem de idade.    

A missão é: “Conduzir pessoas a Jesus, num ambiente fraterno, incentivando-as a amar 

outras em sua totalidade”, e a visão é ser uma comunidade confessional, de acordo com os 

princípios da IPB, priorizando o crescimento espiritual de seus membros, comprometimento com 

a obra missionária e atuando na metodologia com grupos de comunhão.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Neste momento são apresentados os resultados alcançados, oriundos da interpretação dos 

dados coletados, a qual foi embasada pelo arcabouço conceitual e teórico retratado no item dois; 

e direcionada pelos procedimentos metodológicos descritos anteriormente, a fim de que essa 

compreensão dos resultados seja caracterizada pelo atendimento aos objetivos elencados e 

principalmente pela construção de uma resposta verossímil ao problema de pesquisa. 

 

4.1 Identificar os dados demográficos dos líderes da Igreja Presbiteriana Gileade; 

Com base nas respostas dos vinte e quatro colaboradores que compõem a liderança da 

Igreja Presbiteriana Gileade, considerando como líder qualquer pessoa que exerça funções de 

liderança como presbíteros, diáconos, evangelistas, pastor, líderes de célula e líderes de 

ministérios, extraíram-se algumas características do perfil demográfico desses trabalhadores, a 

começar pelo sexo que pode ser constatado no Gráfico 2 abaixo: 

 

Gráfico 2 - Gênero dos líderes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Percebe-se assim que grande parte da população dos respondentes é do gênero masculino, 

o qual corresponde em torno de 67%, equivalente a cerca de dezesseis pessoas. O número alto de 

33%

67%

SEXO

Feminino

Masculino
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líderes do sexo masculino se dá devido a alguns cargos serem estritamente para o sexo 

masculino.  

Foi realizado também um levantamento referente à variação da faixa etária dos líderes que 

participaram da pesquisa, conforme mostra o Gráfico 3: 

 

Gráfico 3 - Faixa etária dos líderes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Tendo como fundamento as informações do Gráfico 2, 83,3% dos líderes tem acima de 30 

anos mostrando que em regra geral precisa ter uma experiência de vida para poder exercer uma 

posição de liderança. Alguns cargos de liderança precisam ter tempo mínimo de que se considera 

crente, e podemos ver isso no Gráfico 4 representado a seguir: 
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Gráfico 4 - Tempo de igreja do líder. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O Gráfico 4 mostra o quanto que a Igreja Presbiteriana Gileade preza por líderes que tem 

um bom tempo que congrega na igreja. Apenas duas pessoas ou 8,3% dos líderes têm menos de 

10 anos de membresia. Observa-se também o estado civil dos líderes como apresenta, abaixo, a 

Tabela 1: 

 

Tabela 2 - Estado civil dos respondentes 

Estado civil 
NÚMERO DE 

RESPONDENTES 
PERCENTUAL 

Solteiro 3 12,5% 

Casado 21 87,5% 

Total 24 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

  

 A Tabela, acima, mostra que apenas 12,5% são solteiros e 87,5% são casados. A 

Instituição pesquisada não obriga que os cargos de liderança sejam preenchidos apenas por 

pessoas casadas, entretanto o número de casados é preponderante ao de solteiros. Destaca-se 

também que no questionário têm-se outras opções de estado civil, porém só solteiro e casado 

foram as opções escolhidas. A Tabela 2, representada abaixo, traz os números de filhos 

constituem sua família:  
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Tabela 3 - Número de filhos. 

Filhos 
NÚMERO DE 

RESPONDENTES 
PERCENTUAL 

Não tem filhos 5 20,8% 

1 a 2 filhos 11 45,8% 

3 a 4 filhos 8 33,3% 

Total 25 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 A Tabela 2 demonstra que 79,1% tem filhos, apenas 20,8% não tem nenhum filho e 

45,9% tem entre 1 e 2 filhos mostrando que a maioria dos líderes da igreja tem filhos ou famílias 

formadas, podendo assim dizer que há uma preferência por pessoas com filhos ou famílias 

formadas para exercer os cargos de liderança. 

 O Gráfico 5 indica a relação entre “sexo e idade” dos pesquisados, onde quanto mais 

idade, mais o sexo feminino perde posição em relação ao sexo masculino nas posições de 

liderança. A partir da faixa etária de 31 anos 66,7% dos líderes são do sexo masculino e na faixa 

etária mais nova entre 17 a 30 anos não tem ninguém do sexo masculino.  

 

Gráfico 5 - Sexo x Idade dos respondentes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 No tocante à relação entre “Tempo de Igreja” e “Se considera um líder” se percebe que 

todos os respondentes que responderam “sim” têm mais de seis anos de tempo de igreja. 

Referente às pessoas que não se consideram líderes 75% tem mais de 10 anos e o outro 25% tem 

menos de 5 anos de “tempo de igreja”, como mostra o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - “Tempo de Igreja” e “Se considera um líder” dos respondentes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A oitava assertiva pergunta aos respondentes se gostam do que fazem na Igreja 

Presbiteriana Gileade, todos os respondentes afirmaram que gostam de suas posições de liderança 

e das tarefas que são atribuídas as suas funções.  

 No que diz respeito “quantidade de filho” x “renda” se pode verificar que não há tanta 

diferenciação entre a quantidade de filhos entre pessoas que tem renda de 1 a 3 salários e pessoas 

com renda acima de 10 salários. Dos 24 respondentes apenas 20,8 não tem filhos mesmo sendo 

uma minoria, não é uma quantidade desprezível. 73,68% dos filhos dos líderes vivem em um lar 

com uma renda menor de 10 salários, mostrado no Gráfico 7: 
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Gráfico 7 - “Quantidade de filho” x “renda” dos respondentes.   

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 No que trata de grau de escolaridade 58,3% dos respondentes detém ensino superior 

completo e pós-graduação lato sensu, informando que os respondentes têm em sua maioria um 

grau de escolaridade alta. Como mostra o Gráfico 8: 

 

Gráfico 8 - “Grau de escolaridade” dos respondentes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 No que tange à naturalidade dos respondentes percebe-se que 50% estão na região norte 

do país com uma larga diferença entre a segunda região respondida que é a região nordeste, sendo 

assim pode-se afirmar que metade dos líderes trazem consigo influência de outras regiões 

brasileiras, de acordo com o Gráfico 9: 

 

Gráfico 9 – “Naturalidade” dos respondentes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 Nesse contexto, encontra-se delineado o perfil demográfico dos colaboradores da Igreja 

Presbiteriana Gileade, os quais são predominantes homens, casados, com filho, recebendo entre 

1-6 salários mínimos, tem acima de 10 anos servindo na instituição religiosa, idades acima de 38 

anos de idade e metade dos respondentes tem naturalidade igual a da instituição. No que se refere 

à liderança há uma predominância quanto ao se reconhecerem como líderes, destacando que 

mesmo sendo líderes formalmente nomeados pela gestão da igreja, ainda há líderes que não se 

consideram em tal posição. Quanto à motivação toda a população da pesquisa afirmou que gosta 

da atividade que exerce na instituição pesquisada. 
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4.2 Identificar o estilo de liderança adotado pelo gestor da Igreja Presbiteriana Gileade 

 Neste trabalho a liderança foi subdividida em dois grupos: identificação de liderança 

(atitudes na qual o gestor exerce no seu relacionamento com os liderados) e estilo de liderança (a 

forma que os liderados veem o líder).  

 A Tabela 4 apresenta as médias aritméticas de utilização de cada assertiva, bem como a 

média aritmética geral das variáveis, considerando todo o conjunto de respondentes da pesquisa. 

 

Tabela 4 - Distribuição das médias dos indicadores por variáveis “Liderança”.                                   (continua)  

VARIÁVEIS INDICADORES X  X  VARIÁVEL 

Identificação 

da liderança 

01 - O pastor se envolve nos conflitos que surgem nas equipes de 

trabalho. 
3,88 

4,18 

02 - O pastor se mantém envolvido e proporciona linhas de 

orientação para os liderados. 
4,54 

03 - O pastor elogia os liderados por realizarem o trabalho de 

forma adequada. 
4,71 

04 - Os liderados têm abertura para pedir ajuda ao gestor no 

momento de resolverem algum problema. 

4,63 

 

05 - O pastor supervisiona de forma estrita os liderados. 3,92 

06 - O pastor realiza as reuniões necessárias para assegurar que o 

trabalho seja desempenhado com efetividade. 
4,13 

07 - O gestor influencia seus liderados com base na posição 

hierárquica que ocupa. 
4,25 

08 - No processo de tomada de decisão, o gestor se esforça para 

conseguir o máximo de participação dos liderados. 
4,46 

09 - O pastor dá ordens claras e objetiva s aos liderados. 4,21 

10 - As ordens oriundas do gestor são como sugestões. 3,92 

11 - O gestor dedica o seu tempo a fim de ajudar os liderados a 

melhorarem seus desempenhos. 
3,92 

12 - Quando os liderados não concordam com o gestor, são 

explicadas as razões pelas quais a decisão do gestor é mantida. 
4,29 

13 - O pastor corrige diretamente os liderados quando eles 

comentem erros. 
3,88 

14 - As equipes de trabalho possuem autonomia. 4,04 

15 - O pastor concede autonomia às equipes de trabalho. 4,08 

16 - É importante a intervenção do gestor na resolução de um 

problema, qualquer que seja. 
4,08 

Estilo de 

Liderança 

01 - Liderança autoritária: líder que controla pessoalmente a 

organização determina os objetivos, a ação, os recursos a utilizar, 

dispensando a colaboração dos outros elementos da equipe. 

2,00 

2,86 

02 - Liderança democrática: líder que estimula os elementos da 

equipe a participarem na definição de objetivos, de estratégias e 

nas tomadas de decisão, dando espaço para a autonomia e a 

liberdade de cada um. 

3,96 

03 - Liderança liberal: líder não interventivo, que renuncia ao 

exercício da autoridade, dando total liberdade aos membros da 

organização para agirem. 

2,29 

04 - Liderança burocrática: líder que se preocupa unicamente 1,63 
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em cumprir a lei, tendo dificuldade em enfrentar a falta de 

autonomia e colocar de lado a burocracia para enfrentar as reais 

necessidades da igreja. 

05 - Liderança carismática: líder que possui um grande atrativo 

pessoal e bons conhecimentos técnicos e profissionais, que fazem 

com que ele seja admirado pela maioria dos elementos da equipe. 

4,42 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 É possível observar, na Tabela 4, que no primeiro grupo, identificação da liderança, a 

menor média aritmética é 3,88 e a maior é 4,71, mostrando que todas as respostas se enquadram 

entre uma provável expectativa e extremamente provável. A Tabela 5 mostra as assertivas e seu 

estilo de liderança.  

 

Tabela 5 - Assertivas e o estilo de liderança. 

Assertivas Média Estilo de Liderança 

1 - O pastor se envolve nos conflitos que surgem nas equipes de trabalho. 3,88 Autoritária 

02 - O pastor se mantém envolvido e proporciona linhas de orientação 

para os liderados. 
4,54 Autoritária 

03 - O pastor elogia os liderados por realizarem o trabalho de forma 

adequada. 
4,71 Carismático 

04 - Os liderados têm abertura para pedir ajuda ao gestor no momento de 

resolverem algum problema. 
4,63 Carismático 

05 - O pastor  supervisiona de forma estrita os liderados. 3,92 Autoritária 

06 - O pastor realiza as reuniões necessárias para assegurar que o trabalho 

seja desempenhado com efetividade. 
4,13 

Burocrática 

 

07 - O gestor influencia seus liderados com base na posição hierárquica 

que ocupa. 
4,25 Autocrática 

08 - No processo de tomada de decisão, o gestor se esforça para conseguir 

o máximo de participação dos liderados. 
4,46 Democrática 

09 - O pastor dá ordens claras e objetivas aos liderados. 4,21 Autocrática 

10 - As ordens oriundas do gestor são como sugestões. 3,92 Democrática 

11 - O gestor dedica o seu tempo a fim de ajudar os liderados a 

melhorarem seus desempenhos. 
3,92 Carismática 

12 - Quando os liderados não concordam com o gestor, são explicadas as 

razões pelas quais a decisão do gestor é mantida. 
4,29 Carismática 

13 - O pastor corrige diretamente os liderados quando eles comentem 

erros. 
3,88 Liberal 

14 - As equipes de trabalho possuem autonomia. 4,04 Liberal 

15 - O pastor concede autonomia às equipes de trabalho. 4,08 Liberal 

16 - É importante a intervenção do gestor na resolução de um problema, 

qualquer que seja. 
4,08 Autocrático 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Tabela 5 percebe-se que a média aritmética de todas as respostas, mostrando que todos 

os estilos de liderança são de prováveis á extremamente prováveis de acontecer, podendo trazer 
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outro conceito de liderança conhecida como liderança situacional, que de acordo com Harshey e 

Blanchard (1986), a liderança situacional é a capacidade do líder de se adaptar a diferentes 

situações e conseguir influenciar as pessoas de acordo com a situação que se encontra. 

 No questionário existem estilos que são antagônicos, por exemplo, autocrático e 

democrático, no entanto as médias aritméticas mostram que há o uso de diferentes tipos de 

liderança com frequência. Cada assertiva representa um estilo de liderança, sendo assim pegou-se 

a média aritmética de cada estilo e fez um cruzamento com o sexo, como mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Sexo x tipos de liderança. 

Sexo Democrática Autocrática Carismática Liberal Burocrática 

Feminino 3,94 3,92 4,32 3,75 3,63 

Masculino 4,32 4,26 4,42 4,12 3,94 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Dessa forma, pode-se dizer que a liderança burocrática é a menor para ambos os sexos e a 

carismática é a maior para ambos os sexos, mesmo que haja uma forma de tratamento diferente 

devido ao sexo, essa diferença de tratamento não mostra ser tão impactante aos liderados já que 

as médias tem pouca amplitude.  

 De acordo com os autores Bacelar (2015) e Giuliano (2014) que abordam o estilo de 

liderança transacional e transformacional, classificam o carisma como uma característica da 

liderança transformacional, que também tem como característica desenvolver um significado no 

trabalho das pessoas e identificar e desenvolver talentos.  

No segundo grupo, ou segunda seção do questionário que são os estilos de liderança têm-

se cinco estilos de liderança distintos que os respondentes puderam afirmar em que nível cada 

estilo de liderança é utilizado pelo gestor da instituição religiosa, mostrada no gráfico 10 abaixo: 
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Gráfico 10 - Média dos estilos de liderança. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Por meio do Gráfico 10, percebe-se que as maiores médias são os estilos carismático e 

democrático, reiterando a Tabela 5, ressaltando que estes dois estilos foram classificadas como 

“frequentemente ocorre”. Já os outros estilos de liderança burocrático, liberal e autocrático são 

classificados como “raramente ocorrem” ou “pouco ocorre” é utilizada pelo gestor da Igreja 

Presbiteriana Gileade.  

 Quando se percebe os estilos de liderança em relação ao sexo infere-se que o sexo 

masculino tem médias mais altas nos estilos autocrático e liberal já as mulheres têm médias 

maiores nos estilos de liderança democrática e carismática e empatam no estilo burocrático como 

demonstra a Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Sexo e os estilos de liderança. 

 Autocrática Democrática Liberal Burocrática Carismática 

Sexo           

Feminino 1,38 4,00 2,13 1,63 4,63 

Masculino 2,31 3,94 2,38 1,63 4,31 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Identifica-se então que os estilos de liderança democrático e carismático são maiores 

independentes do sexo, porém para o sexo masculino predominam, mais do que as mulheres, os 
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estilos autocrático e liberal, podendo haver uma pequena diferença de postura do gestor na 

relação com o sexo masculino. 

 Observando os estilos de liderança com o fator demográfico faixa etária, compreende-se 

que em todas as faixas etárias os estilos com maiores médias são os democráticos e os 

carismáticos, com larga diferença em relação aos demais estilos. Com isso, independente da faixa 

etária dos respondentes os estilos democráticos e carismáticos se destacam. Como demonstra a 

Tabela 8.  

 

Tabela 8 - Faixa etária e estilos de liderança. 

 Autocrática Democrática Liberal Burocrática Carismática 

Faixa Etária           

17-23 2,00 4,00 1,00 1,00 4,00 

24-30 1,50 4,00 1,50 1,50 4,00 

31-37 1,67 4,00 1,67 1,67 4,33 

38-44 1,40 4,20 2,20 1,40 5,00 

45-51 3,67 3,67 2,67 2,00 4,67 

52-58 2,43 3,57 3,00 2,00 4,43 

59-65 1,00 4,67 2,00 1,00 3,67 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A Tabela 9 a seguir demonstra a relação do estado civil com os estilos de liderança. Os 

solteiros mostram uma média mais alto quanto ao estilo carismático do que a média dos casados e 

uma menor média do que os casados nos estilo de liderança autocrática, mostrando que há uma 

diferença tratamento do gestor para com os dois estados civis apresentados na pesquisa. 

  

Tabela 9 - Estado civil e estilos de liderança. 

 Autocrática Democrática Liberal Burocrática Carismática 

Estado civil           

Solteiro 1,67 3,67 2,00 1,33 4,67 

Casado 2,05 4,00 2,33 1,67 4,38 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Já no que diz respeito à naturalidade, os respondentes da região com maior média no 

estilo de liderança carismática são centro-oeste e sudeste, quanto ao estilo de liderança liberal a 

região norte tem a maior média e a segunda maior média no estilo autocrático. O estilo 

burocrático segundo os respondentes tem uma pequena expectativa de ocorrer independente da 

região. O estilo de liderança carismático, de acordo com os respondentes, tem uma grande 

probabilidade de acontecer, como se vê na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Naturalidade e estilo de liderança 

 
Autocrática Democrática Liberal Burocrática Carismática 

Naturalidade 
     

Centro oeste 
3,00 4,50 2,00 1,50 5,00 

Nordeste 1,50 3,25 2,25 1,00 4,75 

Norte 2,08 4,25 2,58 1,83 4,08 

Sul 2,00 3,33 2,33 1,33 4,33 

Sudeste 1,67 4,00 1,33 2,00 5,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

   

  De acordo com Brasil (2015), a liderança autocrática traz um foco para a produção e a 

tarefa, enquanto que a liderança liberal traz consigo, a ideia de deixai fazer, deixe ir, deixai 

passar, sem necessidade de supervisão do líder, pois já existe uma maturidade dos liderados para 

as atividades a serem desenvolvidas. As médias desses dois estilos de liderança foram baixas, 

autocrática (2,00) e liberal (2,29), interessante, pois esses dois estilos de liderança são 

antagônicos, mas trouxeram, através dos respondentes, um resultado dizendo que “raramente 

ocorre”.  

 Os resultados apresentam também uma comparação entre as lideranças transacionais e 

transformacionais, sendo que o gestor traz consigo uma liderança transformacional que, conforme 

as médias, percebe-se uma similaridade com as características de tal liderança, apontada no 

Quadro 8.  
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Quadro 8 - Comparativo entre os estilos transacionais e transformacional 

Liderança Transacional Liderança Transformacional 

Foco nas tarefas. Desenvolve a necessidade de um significado 

(pessoas). 

Desenvolve a preocupação em ganhar dinheiro. Desenvolve a preocupação com propósitos. 

Autocrático. Carismático. 

Poder e Posição. Política e Vantagens. Valores, princípios éticos e morais. 

Voltada para resultados em curto prazo. Voltada para o alcance de objetivos de longo prazo. 

Inspira-se no respeito às regras. Inspira-se no amor. 

Apoia  sistemas  e  estruturas  que  reforçam o 

resultado. 

Identifica e desenvolve talentos. 

Segue o padrão de comportamento atendendo as 

expectativas. 

Realiza  o  alinhamento  de  valores  e  objetivos 

principais. 

Voltada para eficiência. Voltada para eficácia. 

Fonte: adaptado de Giuliani (2014), p. 139. 

 

 Percebe-se no quadro 8 que a média aritmética baixa relacionada ao estilo de liderança 

autocrática condiz com a característica da liderança transacional, como: foco nas tarefas, 

preocupação em ganhar dinheiro, poder e posição, política e vantagens. Já a média baixa para o 

estilo de liderança liberal é justificada pela característica de que “desenvolve preocupação com 

propósitos” da liderança transformacional, e também na assertiva 6, seção 1, afirma que há um 

acompanhamento nas realizações das atividades destinadas a cada liderado, tendo uma média 

aritmética de 4,13 (muito provável que ocorra). 

 Para a identificação do estilo de liderança, utilizou-se o “Grid Gerencial” de Blake e 

Mounton, na qual se concentra em dois conceitos teóricos, um enfatizando a realização de tarefas, 

outro o desenvolvimento de relações pessoais. Consolidaram-se as médias dos estilos de 

liderança e as aplicaram no grid gerencial, representado na figura 4: 
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Figura 4 - Grid gerencial tendo como base as médias.                       

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Blake e Mouton (2000). 

 

 Através das informações obtidas pelo grid gerencial, tem-se como resultado da análise 

uma orientação voltada para as pessoas ou como o próprio grid gerencial propõe, Country club 

management, que tem uma atenção voltada para as necessidades das pessoas, foco nas relações 

interpessoais e produz um clima organizacional agradável e um bom ritmo de trabalho. Traz 

também um foco baixo na tarefa, não significa que não há produção, mas que há uma preferência 

nas pessoas do que nas tarefas, sendo assim a pessoa é mais importante o que a tarefa.   

 A Igreja Presbiteriana Gileade não está completamente em consonância com a Igreja 

Presbiteriana do Brasil, pesquisada por Lima (2016), pelo fato de ser esta uma organização 

essencialmente burocrática que valoriza assim as estruturas, normas e estatutos, em 

conformidade. 

 Dessa forma, pode-se afirmar que de acordo com a média 4,18 na seção de identificação 

da liderança, concluiu-se que a liderança é situacional, as várias diferentes lideranças acontecem 

devido às diferentes características e peculiaridades dos líderes da igreja. Afirma-se também que 
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os estilos de liderança adotados são o carismático, demonstrando uma liderança transformacional, 

como também o estilo democrático. 

No que refere ao grid gerencial, a liderança se encaixa no quadrante relativo ao estilo Country 

club management, correspondente à ‘gerência de clube’. Tem-se então, uma liderança situacional 

com um estilo de liderança carismática e democrática. 

 

4.3 Conhecer o nível motivacional dos líderes da Igreja Presbiteriana Gileade 

Nesta seção são expostas as análises a respeito dos itens que versam sobre a motivação 

dos líderes respondentes, apontando se os líderes estão motivados em seus trabalhos na Igreja 

Presbiteriana Gileade. A Tabela 11, a seguir, mostra os resultados da variável “motivação” 

através da estrutura de seus indicadores, além de suas respectivas médias aritméticas. 

 

Tabela  11 - Média dos indicadores da variável “motivação”. 

VARIÁVEL INDICADORES X  X  VARIÁVEL 

Motivação 

01 - O pastor estimula os liderados a participar e a organizar 

atividades da Igreja. 
4,67 

4,19 

02 - O pastor utiliza as ideias dos liderados sobre questões 

relativas à vida eclesiástica. 
4,17 

03 - O pastor utiliza ideias dos liderados sobre questões de 

planejamento do ano. 
4,46 

04 - O pastor apoia os liderados na resolução de problemas 

pessoais. 

4,33 

 

05 - Os liderados se sentem parte integrante do que 

organizam na Igreja. 

4,50 

 

06 - O gestor proporciona um bom ambiente de trabalho. 4,46 

07 - O gestor evita utilizar críticas e avisos para não 

prejudicar a motivação dos liderados. 
3,92 

08 - Na função que você exerce você trabalha sobre pressão. 2,17 

09 - Você está disposto a dedicar mais tempo extra ao 

trabalho na Igreja. 
4,33 

10 - Os liderados se sentem encorajados a resolver os 

problemas. 
4,08 

11 - Você se sente encorajado a resolver os problemas. 4,04 

12 - Você considera que, na Igreja Presbiteriana Gileade, 

valha a pena dar o melhor de si. 
4,71 

13 - Você se sente motivado para trabalhar na Igreja; 4,63 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Por meio dessas médias aritméticas percebe-se que a menor média está na assertiva 08 

que é de 2,17; a qual se enquadra em pequena expectativa, enquanto que a maior está na assertiva 

12, que é de 4,71, enquadrando-se no quesito: muito provável que ocorra. Sendo a média geral de 

4,19, uma média classificada como alta. A tabela 12 traz a identificação de cada assertiva de 

acordo com a teoria motivacional de Maslow. 

 

Tabela 12 - Assertiva e a teoria de Maslow. 

Assertivas Média Nível motivacional 

1 - O pastor estimula os liderados a participar e 

a organizar atividades da Igreja. 

4,67 Social 

02 - O pastor utiliza as ideias dos liderados 

sobre questões relativas à vida eclesiástica. 

4,17 Social 

03 - O pastor utiliza ideias dos liderados sobre 

questões de planejamento do ano. 

4,46 Social 

04 - O pastor apoia os liderados na resolução de 

problemas pessoais. 

4,33 Social 

05 - Os liderados se sentem parte integrante do 

que organizam na Igreja. 

4,50 Estima 

06 - O gestor proporciona um bom ambiente de 

trabalho. 

4,46 Estima 

07 - O gestor evita utilizar críticas e avisos para 

não prejudicar a motivação dos liderados. 

3,92 Estima 

08 - Na função que você exerce você trabalha 

sobre pressão. 

2,17 - 

09 - Você está disposto a dedicar mais tempo 

extra ao trabalho na Igreja. 

4,33 Auto Realização 

10 - Os liderados se sentem encorajados a 

resolver os problemas. 

4,08 Auto Realização 

11 - Você se sente encorajado a resolver os 

problemas. 

4,04 Auto Realização 

12 - Você considera que, na Igreja 

Presbiteriana Gileade, valha a pena dar o 

melhor de si. 

4,71 Auto Realização 

13 - Você se sente motivado para trabalhar na 

Igreja; 

4,63 Auto Realização 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 A Tabela 12 não identifica dois níveis motivacionais encontrados na teoria de Maslow 

que são: fisiológica e segurança. No que tange à necessidade fisiológica, todos os respondentes 

têm renda acima de 1 salário mínimo, dessa forma a necessidade aparenta estar saciada. Quanto 

ao nível correspondente à segurança, Maslow aponta que uma das causas da insegurança é o 

salário, no entanto 92% dos respondentes não recebem auxilio financeiro da instituição 

pesquisada e apenas 8% recebem auxílio financeiro. 

As assertivas de número 1 até a número 4 são perguntas de cunho social, que trazem a 

informação relacionada a tal necessidade. O Quadro 9, a seguir, mostrará o comportamento da 

população pesquisada em relação a esse evento. 

 

Quadro 9 - Assertivas sociais e as médias aritméticas. 

Assertivas Média Média Geral 

1 - O pastor estimula os liderados a participar e a 

organizar atividades da Igreja. 

4,67  

 

 

              4,34 

02 - O pastor utiliza as ideias dos liderados sobre 

questões relativas à vida eclesiástica. 

4,17 

03 - O pastor utiliza ideias dos liderados sobre 

questões de planejamento do ano. 

4,46 

04 - O pastor apoia os liderados na resolução de 

problemas pessoais. 

4,33 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 A média aritmética geral deu 4,34, correspondendo à opção de que ‘frequentemente 

ocorre’, com isso podemos afirmar que a necessidade social é saciada. Nesse contexto, Ferreira 

(2015) afirma que a necessidade social está ligado ao pertencimento de um grupo, as assertivas e 

as médias comprovam que há esse senso de pertencimento, fazendo com que os respondentes se 

sintam parte da instituição.  

As assertivas de número 05 até número 07 dizem respeito à necessidade que Maslow 

chama de Estima. Para facilitar a visualização e compreensão, o Quadro 10 demonstra as 

assertivas e suas respectivas médias. 
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Quadro 10 - Assertivas de estima e as médias aritméticas. 

Assertivas Média Média Geral 

05 - Os liderados se sentem parte integrante do 

que organizam na Igreja. 

4,50  

 

4,29 06 - O gestor proporciona um bom ambiente de 

trabalho. 

4,46 

07 - O gestor evita utilizar críticas e avisos para 

não prejudicar a motivação dos liderados. 

3,92 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A média aritmética encontrada foi de 4,29 demonstrando assim que referente à 

necessidade de estima, esta também está saciada, e consequentemente foi classificada como 

“frequentemente ocorre”. Tais ações representam situação relacionada à necessidade de estima 

que Ferreira (2015) aponta como algo que está ligado com o reconhecimento, prestígio e amor.  

 A última necessidade que Maslow aponta é a da autorrealização expressada nas questões 

de número 09 até a de número 13, representada no quadro 11.  

 

Quadro 11 - Assertivas de auto realização e as médias aritméticas. 

Assertivas Médias Média geral 

09 - Você está disposto a dedicar mais tempo extra ao 

trabalho na Igreja. 

4,33  

 

 

 

4,36 

10 - Os liderados se sentem encorajados a resolver os 

problemas. 

4,08 

11 - Você se sente encorajado a resolver os 

problemas. 

4,04 

12 - Você considera que, na Igreja Presbiteriana 

Gileade, valha a pena dar o melhor de si. 

4,71 

13 - Você se sente motivado para trabalhar na Igreja; 4,63 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A média aritmética geral encontrada é de 4,36, evidenciando que a média encontrada é 

alta e mostra que na necessidade “autorrealização”, a população também está saciada. Para 

Ferreira (2015), a autorrealização está conectada com o que diz respeito ao potencial e à 

utilização completa das habilidades, mostra que os respondentes estão satisfeitos com o que 

fazem e que eles querem se doar mais para a instituição.  
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 Para Hersey e Blanchard (1986), as motivações das pessoas dependem da intensidade dos 

seus motivos, ou seja, quanto maior o querer de alcançar determinado objetivo será motivação. 

Concluindo que o querer e a motivação são variáveis diretamente proporcionais. 

 Quanto à assertiva 9, que diz respeito à disponibilidade de dedicar mais tempo extra ao 

trabalho na igreja, 95,8% dos respondentes disseram que provavelmente estão dispostos a dedicar 

mais tempo extra ao trabalho da igreja, apenas 4,2% tem uma pequena disposição de dedicar mais 

tempo extra ao trabalho extra.  

 No que tange a assertiva 12, 29,2% afirmam que muito provavelmente vale a pena dar o 

melhor de si e 70,8% dizem que é extremamente provável valer a pena eles darem o melhor de si 

para o desenvolvimento da Igreja e todos afirmaram que é muito provável eles terem essa 

disposição. 

 A respeito da assertiva 13, 37,5% ou 9 respondentes, dizem que é muito provável que se 

sintam motivados e 62,5% afirmam que é extremamente provável se sentirem motivados, não há 

nenhum respondente que afirma que estão dispostos de vez em quando. 

Com a média de 4,29 para estima e 4,36 para autorrealização, pode-se dizer que também 

através da teoria de Herzberg eles estão motivados, já que para Herzberg estima e autorrealização 

são fatores motivacionais e não higiênicos. Ferreira e Franco (2015) afirmam que apenas fatores 

intrínsecos produzem satisfação, os fatores extrínsecos não levam a satisfação, entretanto evita a 

insatisfação, portanto a satisfação e a insatisfação são processos diferentes por serem 

influenciados por diferentes fatores.  

 Ao que tange a assertiva 7, que pergunta se os respondentes trabalham sobre pressão, tem-

se o resultado que com média de 2,17 representa raramente ocorre de eles se sentirem 

pressionados pelo gestor, dentro disso o sexo masculino se sente mais pressionado do que o sexo 

feminino, sendo 2,44 a média do sexo masculino contra 1,63 do sexo feminino.  

 Dessa forma conclui-se então que tanto pela teoria da hierarquia das necessidades de 

Maslow quanto pela teoria dos dois fatores de Herzberg os líderes da igreja presbiteriana Gileade 

estão motivados e raramente ocorre de eles se sentirem pressionados em suas atividades dentro da 

Igreja Presbiteriana Gileade. Os líderes não se motivam por fatores extrínsecos, mas sim por 

fatores intrínsecos, não desenvolvem o trabalho por dinheiro, por necessidades fisiológicas ou por 

segurança, mas fazem por haver um sentido algo relacionado a objetivos mais profundo do que 
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eles mesmos, na qual os deixam dispostos em sua maioria a dar-se mais deles para o 

cumprimento dos objetivos da organização.    

 

4.4 Comparar as médias dos dados demográficos com o estilo de liderança e com a 

motivação dos lideres da Igreja Presbiteriana Gileade. 

 O intuito do quarto objetivo é comparar o estilo de liderança e a motivação dos líderes 

com os aspectos demográficos da pesquisa. Para isso, levantaram-se as médias das respostas de 

cada questionário e verificou dentro de cada aspecto demográfico sua média.  

 Dessa forma, pode-se verificar que o sexo feminino tem médias muito semelhantes 

quando comparadas às médias do sexo masculino, contudo, percebe-se através das médias que as 

mulheres percebem menos o estilo autoritário do que os homens (M=1,38 X 2,31), percebendo de 

maneira igual o estilo de liderança burocrático (M=1,63) e quanto aos estilos de liderança 

democrático e carismático, as mulheres têm médias maiores que os homens (M=4,00 e 4,63 X 

3,94 e 4,42). No que tange à motivação, as mulheres se sentem mais estimuladas a organizar e 

participar das atividades da igreja do que os homens (M=4,88 x 4,56), já no que se relaciona a ‘se 

vale a pena dar o melhor de si e se sente motivado para trabalhar na igreja’, ambos os sexos 

apresentam médias altas e praticamente sem diferença sendo, inclusive, uma das médias igual 

(M=4,75 e 4,63 x 4,69 e 4,63). 

 Tendo como foco a faixa etária, as idades entre 45 a 51 anos e 52 a 58 anos, demonstram-

se as maiores médias de estilo de liderança autoritário (M=3,67 e 2,43), já na liderança 

democrática as faixas etárias extremas de 17 a 30 anos e 59 a 65 anos tem as maiores médias 

(M=4,00 e 4,67). Quando relacionado à motivação, a faixa etária a qual tem maior média na 

liderança autocrática também é o mesmo grupo que tem a maior média na assertiva relacionada 

ao trabalha sobre pressão (M=4,00).  

 No que tange ao estado civil, percebe-se que o solteiro depreende uma liderança menos 

autoritária (M=1,67), liberal (M=2,00) e burocrática (M=1,33), no entanto os casados percebem 

um estilo de liderança mais democrático (M=4,00) e burocrático (M=1,67). Quando se observa a 

motivação, tem-se uma média igual quando surge o questionamento, se há disposição de dedicar 

mais tempo extra para o trabalho (M=4,33) e os casados se sentem mais motivados do que os 

solteiros, para o desenvolvimento do trabalho (M=4,67 e 4,33). 
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 Em relação ao grau de escolaridade, depreende-se uma diferença exorbitante entre os 

respondentes de ensino médio completo e pós-graduação lato sensu quanto ao estilo de liderança 

autoritário. As médias relacionadas ao estilo de liderança democrático são todas iguais, diferente 

apenas aos respondentes que possuem pós-graduação lato sensu. Como mostra o quadro 12 

abaixo: 

 

Quadro 12 - Comparação das médias de grau de escolaridade com os estilos de liderança. 

Variáveis  Autoritaria Democrática Liberal Burocrática Carismática 

Ensino 

fundamental 

completo 

4,00 4,00 1,00 3,00 3,00 

Ensino médio 

incompleto 

1,75 4,00 2,00 1,25 3,50 

Ensino médio 

completo 

2,80 4,00 4,00 2,40 5,00 

Ensino 

superior 

completo 

2,00 4,00 1,78 1,56 4,44 

Pós 

graduação 

lato sensu 

1,00 3,80 2,00 1,00 4,80 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quando indagados sobre o pastor utilizar as ideias dos liderados para questões de 

planejamento do ano, constata-se uma média alta independente do nível de escolaridade do 

respondente, sendo todas as médias maiores que 4, indicando que frequentemente ocorre e os 

respondentes que tem com um determinado grau de escolaridade afirmaram que sempre ocorre, já 

neste caso, a diferença entre o mais baixo e o mais alto grau de escolaridade é de apenas 0,20. 
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 No que está relacionado ao auxílio financeiro, observa-se que apenas dois respondentes 

recebem esse auxilio, cabendo ressaltar que as leituras quanto ao estilo de liderança de quem 

recebe o auxílio e de quem não recebe, não sofrem grande variação, mostrando que não há 

grandes diferenças de posição do gestor para com quem tem e quem não tem o auxilio financeiro. 

No que diz respeito à motivação, os que recebem auxílio, sentem-se mais pressionados (M=2,50) 

do que os que não recebem (M=2,14), mesmo sendo representada por uma pequena diferença. 

Quando questionados se eles se sentem parte integrante da instituição, a média é igual para as 

duas variáveis (M=4,50). 

 No que corresponde à quantidade de filhos os respondentes que assinalaram a alternativa 

de 3 a 4 filhos possuem as maiores médias em todos os estilos de liderança, sobressaindo os 

estilos democrático (M=4,13) e carismático (M=4,75). Os respondentes que têm entre 1 a 2 filhos 

são os que dizem valer a pena dar o melhor de si (M=4,91) e se sentem motivados (M=4,82), em 

perspectiva semelhante às duas médias de 4,63 dos respondentes que tem de 3 a 4 filhos. 

 Nas comparações das médias, infere-se que não há diferença na motivação, e quanto à 

visão do estilo de liderança, ressalta-se as diferentes realidades na qual cada respondente 

pertence. Cabendo salientar a maior amplitude no aspecto demográfico do grau de escolaridade, 

uma vez que o de menor grau de escolaridade percebe o estilo de liderança autoritário como 

preponderante, e o de maior grau de escolaridade não observa tanto a existência desse estilo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tratou-se então do estilo de liderança e da motivação em uma igreja evangélica em Porto 

Velho, mais detalhadamente na Igreja Presbiteriana Gileade, acreditando que a liderança tem 

papel importante na motivação dos líderes, mesmo a motivação não sendo algo que vem de fora 

para dentro, mas sim de dentro para fora, depreendendo que a forma na qual o líder conduz seus 

liderados influencia diretamente a motivação. 

 Assim, dentre os objetivos específicos, o primeiro visava identificar o perfil demográfico 

dos líderes da Igreja Presbiteriana Gileade, sendo alcançado através da interpretação dos dados 

coletados, que a população da pesquisa é predominantemente homem, casado, com filho, 

recebendo entre 1 a 6 salários mínimos, tem acima de 10 anos servindo na instituição religiosa, 

idades acima de 38 anos, e metade dos respondentes tem naturalidade igual à da instituição. No 

que se refere à liderança, existe uma predominância quanto ao se reconhecerem como líderes, 

destacando que mesmo sendo formalmente nomeados líderes ainda há líderes que não se 

consideram em tal posição. Quanto à motivação toda a população da pesquisa afirmou que gosta 

da atividade que exerce na instituição pesquisada. 

 Em perspectiva complementar, buscando identificar a liderança e o estilo de liderança do 

gestor ou pastor da Igreja, concluiu que a liderança é situacional, as várias diferentes lideranças 

acontecem, concordando com Hersey e Blanchard (1986). Afirma-se também que o estilo de 

liderança adotado é o Carismático (transformacional) e também o Democrático. Quanto ao grid, a 

liderança se encontra na posição Country club management (gerência de clube). Observa-se então 

uma liderança situacional com um estilo de liderança carismático e democrático.  

 Posteriormente, no terceiro objetivo específico, identificou-se o nível motivacional da 

líderes da instituição pesquisada, conclui-se então que tanto pela teoria da hierarquia das 

necessidades de Maslow quanto pela teoria dos dois fatores de Herzberg os líderes da igreja 

presbiteriana Gileade estão motivados e raramente ocorre de eles se sentirem pressionados em 

suas atividades dentro da Igreja Presbiteriana Gileade. Não são motivados por fatores extrínsecos, 

mas sim por fatores intrínsecos, não desenvolvem o trabalho por dinheiro, por necessidades 

fisiológicas ou por segurança, mas fazem o que fazem por com base em um sentimento 

relacionado a objetivos mais profundo do que eles mesmos compreendem, gerando maior 

disposição a doar-se para atingimento dos objetivos da organização.    



 

61 

 

 Mais adiante, o quarto objetivo especifico, tinha como missão fazer uma comparação de 

médias entre os dados demográficos e os estilos de liderança e motivação. Nas comparações das 

médias, percebe-se que não há diferença na motivação e quanto à visão do estilo de liderança, 

infere-se as diferentes realidades na qual cada respondente pertence no ambiente eclesiástico. 

Tendo a maior amplitude no aspecto demográfico do grau de escolaridade, uma vez que o de 

menor grau de escolaridade depreende liderança autoritária como majoritária, enquanto que o de 

maior grau de escolaridade tão pouco observa estilo de liderança. 

 Nesse sentido, o objetivo geral de analisar a influência da liderança na motivação dos 

colaboradores da Igreja Presbiteriana Gileade, foi alcançado, possibilitando ainda a resposta ao 

problema de pesquisa indagado precipuamente, onde se percebe que o estilo de liderança adotado 

pelo pastor da igreja tem como resultado um alto nível motivacional dos seus liderados, fazendo 

com que eles liderem outras pessoas, fazendo com que todos confiem no gestor a ponto de 

influenciar as pessoas cumprirem os objetivos da instituição mediante a adoção de um 

pensamento coletivo. Portanto, existe uma influência da liderança e do seu estilo de liderança na 

motivação dos lideres da Igreja Presbiteriana Gileade. 
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APÊNDICE I 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Influência da liderança na motivação: um estudo de caso em uma igreja evangélica em 

Porto Velho 

 

Graduando: Caio Nascimento Tenorio 

Orientador: Wander Pereira de Souza 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Código: 

Data: 

 

 Prezados respondentes, este questionário contribuirá para o Trabalho de Conclusão de 

Curso – visando à obtenção do grau de Bacharel em Administração – cujo tema engloba 

Influência da liderança na motivação: um estudo de caso em uma igreja evangélica em Porto 

Velho, sendo o anonimato garantido. 

 Ressalta-se a importância da franqueza com a qual você deve preencher as lacunas ou 

atribuir as notas de maneira que a resposta assinalada seja a que mais represente a sua opinião. 

 Em caso de dúvidas, por favor, consultar o graduando Caio Nascimento Tenorio. 

 

Agradecemos a sua colaboração! 
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PARTE I – Dados Demográficos 

1. Sexo: 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

2. Idade: 

(   ) de 17 a 23 anos (   ) de 24 a 30 anos 

(   ) de 31 a 37 anos (   ) de 38 a 44 anos 

(   ) de 45 a 51 anos (   ) de 52 a 58 anos 

(   ) de 59 a 65 anos (   ) acima de 66  

3. Estado civil: 

(   ) Casado (   ) Divorciado (   ) Relação Estável 

(   ) Solteiro (   ) Viúvo 

(   ) Outros 

4. Tempo de Igreja: 

(   ) 0 a 2 anos 

(   ) 3 a 5 anos 

(   ) 6 a 8 anos 

(   ) 9 a 10 anos 

(   ) Acima de 10 anos 

5. Tempo em que se considera evangélico: 

(   ) menos de 1 anos          (   ) de 1 a 2 anos 

(   ) 3 a 5 anos 

(   ) 6 a 8 anos 

(   ) 9 a 10 anos 

(   ) Acima de 10 anos 

6. Grau de escolaridade: 

(   ) Ensino Fundamental Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Superior Completo 

(   ) Pós-Graduação lato Sensu 

7. Você se considera um líder dentro da Igreja? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

8. Você gosta do que faz na Igreja?: 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

9. Você recebe algum auxílio financeiro da Igreja? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

10. Quantos Filhos Você Tem? 

(   ) Não tenho filhos 

(   ) Tenho de 1 a 2 filhos 

(   ) Tenho de 3 a 4 filhos 

(   ) Tenho mais de 4 filhos 

11. Considerando o Salário Mínimo de R$ 937,00. 

Quantos salários mínimos correspondem a sua renda 

individual líquida?  

(   ) De 1 a 3 salários mínimos 

(   ) De 4 a 6 salários mínimos 

(   ) De 7 a 10 salários mínimos 

(   ) Acima de 10 salários mínimos 

12. Você é proveniente de: 

(   ) Estado localizado na região Centro-Oeste 

(   ) Estado localizado na região Nordeste 

(   ) Estado localizado na região Norte 

(   ) Estado localizado na região Sul 

(   ) Estado localizado na região Suldeste 
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PARTE II – Estilo de Liderança 

Instrução Principal: 

Estilo de Liderança: abrange identificar o estilo de liderança que é utilizado pelo pastor da 

igreja  

Leiam as instruções para a marcação dos campos em consonância com o explicado a 

respeito de cada coluna. 

 

Instruções sobre a Coluna A: 

A Coluna A diz respeito à Liderança. E é nesta coluna que você encontra a pergunta: “Quanto 

o resultado ocorre?” Sendo assim, será avaliado o quanto o liderado conhece seu líder, 

considerando o significado de liderança como influenciar pessoas. A escala numérica representa 

qual a sua expectativa em relação aos resultados de trabalho. 

 

Essa escala é crescente, de 1 a 5, onde o número que melhor descrever a sua opinião deverá ser 

marcado. Lembrando que quanto maior o número que você marcar, maior também será a 

expectativa que você estará atribuindo a determinado resultado de trabalho. 

• O valor 1 significa que não existe nenhuma expectativa de que ocorra tal resultado; 

• O valor 2 significa que existe uma pequena expectativa de que ocorra tal resultado, ou 

seja, é pouco provável; 

• O valor 3 significa que existe uma provável expectativa de que ocorra tal resultado; 

• O valor 4 significa que é muito provável que ocorra tal resultado; 

• O valor 5 significa que é extremamente provável que ocorra tal resultado. 
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Nº Estilo de Liderança – Coluna A Coluna A 

1 O pastor se envolve nos conflitos que surgem nas equipes de trabalho.      

2 O pastor  se mantém envolvido e proporciona linhas de orientação para 

os liderados. 

     

3 O pastor elogia os liderados por realizarem o trabalho de forma 

adequada. 

     

4 Os liderados têm abertura para pedir ajuda ao gestor no momento de 

resolverem algum problema. 

     

5 O pastor  supervisiona de forma estrita os liderados.      

6 O pastor realiza as reuniões necessárias para assegurar que o trabalho 

seja desempenhado com efetividade. 

     

7 O gestor influencia seus liderados com base na posição hierárquica que 

ocupa. 

     

8 No processo de tomada de decisão, o gestor se esforça para conseguir o 

máximo de participação dos liderados. 

     

9 O pastor dá ordens claras e objetivas aos liderados.      

10 As ordens oriundas do gestor são como sugestões.      

11 O gestor dedica o seu tempo a fim de ajudar os liderados a melhorarem 

seus desempenhos. 

     

12 Quando os liderados não concordam com o gestor, são explicadas as 

razões pelas quais a decisão do gestor é mantida. 

     

13 O pastor corrigi diretamente os liderados quando eles comentem erros.      

14 As equipes de trabalho possuem autonomia.      

15 O pastor  concede autonomia às equipes de trabalho.      

16 É importante a intervenção do gestor na resolução de um problema, 

qualquer que seja. 
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Leiam as instruções para a marcação dos campos em consonância com o explicado a respeito de 

cada coluna. 

 

Instruções sobre a Coluna B: 

 

A Coluna B diz respeito ao Estilo de Liderança. E é nesta coluna que você encontra a pergunta: 

“Quanto o resultado ocorre?” Sendo assim, será avaliada a forma como o líder guia seus 

liderados.  

 

Essa escala é crescente, de 1 a 5, onde o número que melhor descrever a sua opinião deverá ser 

marcado. Lembrando que quanto maior o número que você marcar, maior também será a 

expectativa que você estará atribuindo a determinado resultado de trabalho. 

• O valor 1 significa que não existe nenhuma expectativa de que ocorra tal resultado; 

• O valor 2 significa que existe uma pequena expectativa de que ocorra tal resultado, ou 

seja, é pouco provável; 

• O valor 3 significa que existe uma provável expectativa de que ocorra tal resultado; 

• O valor 4 significa que é muito provável que ocorra tal resultado; 

O valor 5 significa que é extremamente provável que ocorra tal resultado. 
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Fonte: Morgado da Cruz (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Estilo de Liderança – Coluna B Coluna B 

1 Liderança autoritária: líder que controla pessoalmente a organização, 

determina os objetivos, a ação, os recursos a utilizar, dispensando a 

colaboração dos outros elementos da equipe. 

 

2 Liderança democrática: líder que estimula os elementos da equipe a 

participarem na definição de objetivos, de estratégias e nas tomadas de 

decisão, dando espaço para a autonomia e a liberdade de cada um. 

 

3 Liderança liberal: líder não interventivo, que renuncia ao exercício da 

autoridade, dando total liberdade aos membros da organização para 

agirem. 

 

4 Liderança burocrática: líder que se preocupa unicamente em cumprir a 

lei, tendo dificuldade em enfrentar a falta de autonomia e colocar de 

lado a burocracia para enfrentar as reais necessidades da igreja. 

 

5 Liderança carismática: líder que possui um grande atrativo pessoal e 

bons conhecimentos técnicos e profissionais, que fazem com que ele 

seja admirado pela maioria dos elementos da equipe. 
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Leiam as instruções para a marcação dos campos em consonância com o explicado a respeito de 

cada coluna. 

 

Instruções sobre a Coluna C: 

 

A Coluna C diz respeito à Motivação. E é nesta coluna que você encontra a pergunta: “Quanto 

ocorre realmente comigo?” Sendo assim, representará a frequência com que os resultados de 

trabalho ocorrem na prática. A escala numérica representa qual o patamar em que esses 

resultados ocorrem. 

 

Essa escala é crescente, de 1 a 5, onde o número que melhor descrever a sua opinião deverá ser 

marcado. Lembrando que quanto maior o número que você marcar, maior também será a 

representação de ocorrências dos resultados de trabalho. 

• O valor 1 significa que nunca ocorre tal resultado; 

• O valor 2 significa que raramente ocorre tal resultado de trabalho; 

• O valor 3 significa que de vez em quando ocorre tal resultado; 

• O valor 4 significa que frequentemente ocorre tal resultado; 

• O valor 5 significa que sempre ocorre tal resultado de trabalho. 
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Obrigado pela contribuição! 

 

Nº Motivação – Coluna C Coluna C 

1 O pastor estimula os liderados a participar e a organizar atividades da 

Igreja. 

     

2 O pastor utiliza as ideias dos liderados sobre questões relativas à vida 

eclesiástica. 

     

3 O pastor  utiliza ideias dos liderados sobre questões de planejamento do 

ano. 

     

4 O pastor  apoia os liderados na resolução de problemas pessoais.      

5 Os liderados se sentem parte integrante do que organizam na Igreja.      

6 O gestor proporciona um bom ambiente de trabalho.      

7 O gestor evita utilizar críticas e avisos para não prejudicar a motivação 

dos liderados. 

     

8 Na função que você exerce, você trabalha sobre pressão.      

9 Você está disposto a dedicar mais tempo extra ao trabalho na Igreja.      

10 Os liderados se sentem encorajados a resolver os problemas.      

11 Você se sente encorajado a resolver os problemas.      

12 Você considera que, na Igreja Presbiteriana Gileade, valha a pena dar o 

melhor de si. 

     

13 Você se sente motivado para trabalhar na Igreja;      


