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Cenário atual (1/2)

Passamos por uma grande e grave crise; talvez uma das piores até hoje...

◦ Estamos com mais de 12 milhões de desempregados;

◦ Desmonte da Previdência; Terceirização; Reforma trabalhista.

Aspectos fundamentais da democracia estão em jogo:

◦ A própria sobrevivência do movimento sindical como forma de mobilização em defesa dos direitos 
dos trabalhadores;

◦ A existência dos sindicatos como entidades independentes; e

◦ Os direitos que constituem a base do Estado Democrático de Direito, implantado pela CF/1988. 

Não há um só direito social que não esteja ameaçado. 

◦ Grave crise econômica e social, da saúde e educação, e um colapso institucional com corrupção 
em diversos setores do governo.



Cenário atual (2/2)

• Os trabalhadores conviveram na última década com um ambiente de perspectivas e de esperanças —
ascensão social, mais escola, redução das desigualdades — graças ao acesso ao emprego e à renda. O 
papel do dirigente era de protagonista, lutando por aumento real e melhores condições de trabalho.

• Com a atual crise, o papel do dirigente passa a ser de resistência, pela investida sobre os direitos 
trabalhistas e pela necessidade de preservar os empregos.

• Há uma tentativa de desconstrução do movimento sindical, por uma série de fatores que 
conspiraram para a descrença na organização dos trabalhadores, enaltecendo as práticas liberais e 
individualistas. 

• As relações de trabalho são precarizadas, enfraquecendo a organização sindical, 

• MPT fiscaliza de forma a retirar os recursos dos sindicatos, 

• Descrença da população e especialmente do trabalhador nas formas de organização para mudar a 
sua realidade como os sindicatos e a própria política. 



Caminhos para superação da crise (1/3)

• Essa crise precisa ser superada por meio do protagonismo das organizações sindicais e da atuação 
ativa junto aos trabalhadores.

• Os sindicatos precisam ter a capacidade de trazer o povo para a rua, a fim de impedir o fim da 
democracia no Brasil.

• É preciso que os dirigentes sindicais esqueçam os gabinetes, por um momento, e voltem para o 
contato diário com os trabalhadores. 

• Os sindicatos precisam retomar a intensidade de suas ações: a mobilização popular.

• O sindicato não é apenas o instrumento de lutas a favor dos trabalhadores, mas é pedra angular do 
Estado Democrático de Direito.

• O trabalho é a principal forma de inserção social. Sem trabalho eu não moro não como não estudo 
não tenho lazer etc. 

• Precisamos lutar por políticas públicas porque os direitos sociais também chamados de terceira 
geração ou dimensão, não importa, eles precisam de uma atuação efetiva do estado para se 
concretizarem.



Caminhos para superação da crise (2/3)

• O sindicato será demandado em duas frentes: 
◦ nas lutas corporativas, voltadas para o interesse específico da categoria, como mobilizações, 

negociações, greves, e 

◦ nas lutas institucionais, cobrando políticas públicas de proteção aos trabalhadores, cujos 
direitos estão sob ameaça pela pressão empresarial.

• O atual governo não atua na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores.

• O setor empresarial está representado no governo por ministros empoderados, que 
representam setores da atividade econômica em suas Pastas, com compromisso explícito com a 
flexibilização das relações de trabalho. 

• O governo não dispõe mais de margem fiscal para atender aos interesses empresariais — via 
desonerações, renuncias, incentivos creditícios e tributários — como forma de evitar que eles 
busquem manter ou ampliar suas margens de lucros sobre os direitos dos trabalhadores.



Caminhos para superação da crise (3/3)

• A transformação dessa realidade só se dará:
◦ com a participação do trabalhador em suas entidades de classe,  e 

◦ elegendo legítimos representantes para a política. 

• Mas como fazer isso? 

• O grande papel do dirigente sindical será de ser o agente transformador desta situação, 

• Um formador de opinião que fomentará na base dos trabalhadores as discussões e debates 
para formação de opinião crítica. 

• É preciso despertar a consciência de classe, de forma contínua e permanente (e não só por 
ocasião da discussão das convenções coletivas e salários como acontece hj)



Como fazer? Liderando de verdade!
• Nesse novo cenário, a cobrança da base em relação ao dirigente sindical será bem maior.

• Isso exigirá dele legitimidade para o exercício pleno da liderança na adversidade. 

• A legitimidade pressupõe não apenas preparo e disposição para o trabalho, mas também humildade 
para ouvir, dialogar e receber críticas.

• Como representar de verdade? 

• Como atuar respaldado pela sociedade, pela base trabalhadora?

• Resposta: Sendo um líder de verdade!
• Precisa representar efetivamente os trabalhadores

• Conhecer suas demandas seus interesses seus desejos

• Diretoria é órgão de execução das decisões tomadas em Assembleia;

• Sindicato é órgão assemblear.



Preparando-se para enfrentar os desafios
Para enfrentar os desafios, o dirigente necessita: 
◦ desenvolver novas habilidades – estudar, preparar-se, qualificar-se para 

intervir na realidade (análise da conjuntura, por exemplo)

◦ ter consciência plena de seu papel político, 

◦ ter domínio sobre os interesses gerais dos trabalhadores e dos problemas, 
demandas e reivindicações da base, 

◦ comunicar-se com eficiência, e

◦ liderar pelo exemplo, adotando boas práticas, pautando-se por princípios 
éticos e ampliando a transparência na entidade.



O que é liderança? Como identificá-la nas 
pessoas?

• A expressão se tornou comum nos dias de hoje.

• Virou moda falar em liderança. Seja no ambiente empreendedor, corporativo, político ou mesmo 
pessoal, a palavra vem coberta de uma aura de grande valor.

• Em anúncios de vagas de emprego, liderança está sempre presente.

• Em discussões sobre empreendedorismo, também surge como característica fundamental para o 
sucesso. 

• Em um mundo extremamente competitivo como o que vivemos hoje, a definição de liderança pode 
ser traduzida apenas como obtenção de Resultados. Afinal, somos sempre cobrados por resultados.

• Precisamos entender o que são resultados para podermos trabalhar com uma dimensão bem maior 
do que simplesmente números.

• Além de resultados, a definição de liderança no mundo moderno precisa incluir a evolução da equipe 
de liderados em busca do bem estar comum.



Definição
• Líder é aquele que sabe servir e fazer funcionar a harmonia das relações entre 
os operadores de um contexto (empresarial ou outro), pra que exista o máximo 
de produção específica ou resultado integral.

• Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores 
e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. 

• Um líder é uma pessoa que dirige ou aglutina um grupo, para que juntos 
possam alcançar os objetivos propostos.

• A liderança está relacionada com a motivação, porque um líder eficaz sabe 
como motivar os elementos do seu grupo ou equipe.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Lideran%C3%A7a



Origens do Líder
Líder nato

◦ Ostenta qualidades inatas. 

◦ A liderança pode surgir de forma natural, quando uma pessoa se destaca no papel de líder, sem possuir 
forçosamente um cargo de liderança. É a liderança informal.  Quando um líder é eleito por uma 
organização e passa a assumir um cargo de autoridade, exerce uma liderança formal.

Líder construído
◦ Suas qualidades são “despertadas” e “desenvolvidas”

◦ A liderança é um comportamento que pode ser exercitado e aperfeiçoado.

◦ As habilidades de um líder envolvem carisma, paciência, respeito, disciplina e, principalmente, a 
capacidade de influenciar os subordinados.

Importância de conhecimentos para ambos
◦ Aprimoramento e conscientização



Liderança e Chefia nas Organizações
• A liderança é um tema de fundamental importância, pois está relacionado com o sucesso ou o 
fracasso, com conseguir ou não atingir os objetivos definidos. 

• Principalmente no contexto empresarial ou de uma organização, é importante saber fazer a 
distinção entre líder e chefe.

• Um chefe tem a autoridade para mandar e exigir obediência dos elementos do grupo porque 
muitas vezes se considera superior a eles. 

• Um bom líder aponta a direção para o sucesso, exercendo disciplina, paciência, compromisso, 
respeito e humildade.

• Cada perfil influencia de modos distintos o ambiente de trabalho, o comportamento dos 
profissionais e o desenvolvimento das atividades profissionais.



Chefe versus Líder

CHEFE
 Visão curta

 Cuida de recursos humanos

 Quer sempre a vitória

 Tem poder de administrar

 Encara os conflitos como obstáculos

 Vê as crises como riscos

LÍDER
 Visão longa

 Lidera pessoas

 Prefere ter mais vitórias do que derrotas

 Tem a competência para conduzir, 
legitimidade

 Encara os conflitos como mais um desafio, 
daí tirando lições

 Vê as crises como oportunidades



Há três tipos distintos de liderança
 Liderança autocrática:

o líder foca suas ações única e exclusivamente em suas tarefas previamente determinadas. Também é 
conhecida como liderança autoritária, porque o líder impõe suas ideias e decisões ao grupo, 
ignorando a opinião de seus liderados. O líder centraliza totalmente a autoridade e as decisões, e os 
subordinados não têm nenhuma liberdade de escolha. A liderança autocrática enfatiza somente o 
líder.

 Liderança Democrática: 

Também chamada de participativa ou consultiva. As ações têm como foco as pessoas que compõem o 
grupo e há a participação dos liderados na tomada de decisões. O líder estimula a participação do 
grupo e orienta as tarefas. As decisões são tomadas após debate e em conjunto.

 Liderança liberal:

É muito difícil atingir esse nível, com sucesso, pois ele exige um amadurecimento extremo do grupo 
envolvido, líder e liderados. Neste estágio, os liderados já estão em um nível tal que quase não 
necessitam do líder. O líder tem um papel meramente de planejamento estratégico. Para atingir este 
estado de amadurecimento, é preciso que os participantes também sejam, de certa forma líderes, só 
que em uma escala mais restrita. 



Tipos de liderança – efeitos no grupo
 O líder autocrático

◦ É Dominador; Emite ordens e espera obediência plena e cega dos subordinados; É temido pelo grupo, que só trabalha 
quando ele está presente.

◦ Os grupos submetidos à liderança autocrática apresentaram o maior volume de trabalho produzido, com evidentes sinais de 
tensão, frustração e agressividade.

 O líder democrático
◦ Interage bem com a equipe e com os indivíduos; Encoraja a participação das pessoas; Preocupa-se igualmente com o 

trabalho e com o grupo. Atua como um facilitador para orientar o grupo, ajudando-o na definição dos problemas e nas 
soluções, coordenando atividades e sugerindo ideias.

◦ Os grupos submetidos à liderança democrática apresentaram boa quantidade e melhor qualidade de trabalho, 
acompanhadas de um clima de satisfação, integração, responsabilidade e comprometimento das pessoas.

 O líder liberal
◦ Permite total liberdade para a tomada de decisões individuais ou em grupo, participando delas apenas quando solicitado. A 

liderança liberal enfatiza somente o grupo.

◦ Os grupos submetidos à liderança liberal não se saíram bem quanto à quantidade nem quanto à qualidade do trabalho. E 
ainda apresentaram: Fortes sinais de individualismo; Desagregação; Insatisfação; Agressividade; Pouco respeito ao líder, que 
é ignorado pelo grupo.



Posturas diferentes, resultados distintos
• Em cada um desses três estilos de liderança, a atuação do líder promove uma cadeia de comunicação 
no grupo.

• As pesquisas demonstram que o melhor é a liderança democrática porque ela é compatível com:

• A administração participativa;

• Com a estratégia de interdependência, em que as decisões são repartidas, o que torna todos 
corresponsáveis, conscientes e profissionais.

• Hoje em dia, liderar é saber construir uma equipe. Essa é uma das principais características de um 
líder moderno. 

• Os benefícios de uma Liderança Democrática, vão muito além dos resultados para o sindicato ou a 
sociedade: eles incluem a satisfação dos elementos envolvidos nas ações, por poderem participar 
de forma ativa e contribuir de maneira estratégica para o resultado final.

• Eleanor Roosevelt (1884-1962), famosa primeira-dama norte-americana, disse uma vez: “Um bom 
líder inspira as pessoas a confiarem nele, mas um grande líder inspira as pessoas a confiarem nelas 
mesmas.”



Estilos do líder
• Dirige o grupo para sonhos e aspirações partilhados

• Ideal para situações de mudançasVisionário

• Orienta o grupo e relaciona seus desejos com os objetivos da organização

• O grupo reage bemConselheiro

• Prima pelo relacionamento das pessoas

• Ideal para unir os membros do grupoRelacional

• Pressiona todos para que seja atingida a meta, a todo custo

• Apropriado para atingir objetivos antipáticos mas necessáriosPressionador

• Acalma e direciona o grupo

• Adequado em situações de crise, com membros do grupo difíceisDirigista



Qualidades do líder

Disciplina Humildade Respeito Compromisso Paciência



Atitudes essenciais do líder moderno
Estar antenado com as mudanças do mercado.

Mobilizar a equipe para executar seus planos e obter resultados.

Manter a equipe engajada: Grandes líderes delegam tarefas que oferecem algum desafio e 
motivem seus subordinados. O desafio servia para manter a motivação durante a semana toda, 
por exemplo.

Proporcionar treinamento e desenvolvimento pessoal.

Aceitar sugestões, opiniões e ideias: Em seguida, analise-as e dê o feedback sobre porque 
aceitou ou não. Isso tornará sua equipe cada vez mais inovadora e criativa, além de transparecer 
sua tolerância e mente aberta.

Dar crédito aos outros: Validar a contribuição dos outros é fundamental para estabelecer a 
confiança no líder.



Atitudes essenciais do líder moderno
Saber o que o grupo espera do líder: Será que sua equipe quer apenas que você 
delegue funções e controle desempenho? Do que mais eles precisam? Capacitação, 
integração, feedbacks mais claros, desafios mais inspiradores, reuniões mais frequentes, 
entender a missão da empresa? Converse c/ o grupo e descubra do que eles sentem 
falta.

“A liderança nada mais é do que perceber quais são as necessidades e talentos das 
outras pessoas e suas expectativas, para que possam se desenvolver. Pessoas felizes são 

mais produtivas.”

Entender o perfil de cada colaborador: Diferentes perfis de pessoas levam a diferentes 
desempenhos em funções e tarefas diversas.

Cumprir os programas de avaliação de desempenho, definindo as metas de melhoria.



Atitudes essenciais do líder moderno
 Ser o exemplo

◦ Se você exige pontualidade, seja o primeiro a chegar. Se acha que a equipe deve dominar o inglês, 

seja capaz de falar muito bem esse idioma, se acredita que falta conhecimento técnico no grupo, 

capacite-se você também nessa área. É claro que você não pode dominar todos os assuntos, pois é 

para isso que existe uma equipe multidisciplinar e a delegação de tarefas. Mas é preciso dar o 

exemplo. Nada pior que um líder que não inspira a confiança de seus liderados.

 Agir com equilíbrio:

◦ Não apenas equilíbrio emocional, mas equilíbrio ao elogiar bons desempenhos ou criticar erros, 

equilíbrio financeiro ao distribuir premiações ou definir orçamentos, equilíbrio ao delegar tarefas, 

sem favorecer alguns se não houver motivos lógicos e concretos para isso. Lembre-se: não é à toa 

que o símbolo da justiça é uma balança. É importante desencorajar reações exageradas e 

ansiedade, especialmente diante das dificuldades. Nunca perca o equilíbrio emocional.



Atitudes essenciais do líder moderno
 Comunicar-se

◦ Mesmo com uma equipe pequena, por exemplo, de 8 a 10 pessoas, é difícil saber o que está se 
passando com cada uma delas, ou comunicar com eficiência todas as informações necessárias. Uma 
ideia simples que faz com que todos se sintam parte do mesmo time é distribuir e-mails periódicos com 
as novidades, avanços e necessidades do negócio.

 Ser autêntico
◦ Grandes líderes têm em comum uma personalidade que contagia as engrenagens de sua organização. 

Parte disso é ser você mesmo e cercar-se de pessoas que dividem de alguma forma os mesmos valores 
e objetivos. Quanto mais autêntico você for, maior a possibilidade de atrair as pessoas certas.

 Conhecer os obstáculos
◦ Para ser um grande líder, é fundamental entender os obstáculos que terá que enfrentar. Só assim você 

pode planejar formas de vencê-los e aumentar as chances de sucesso do seu empreendimento.



Representatividade do líder

Líder 
sindical

Filiados

Não-filiados

Empregados

Não-
empregados



Relações do líder

Líder 
sindical

Trabalhadores

Empresas

Sociedade

Imprensa

Autoridades

Outros 
sindicatos



Papel do dirigente sindical
• Representa e defende os interesses dos trabalhadores administrativa e politicamente, 
participando de negociações e eventos em defesa da categoria, 

• Faz um trabalho de mobilização e conscientização da classe, com esclarecimentos às dúvidas e 
questionamentos da base. 

• Organiza e lidera a luta específica e geral dos trabalhadores, fazendo a intermediação e 
mediação de pleitos, interesses e reivindicações da categoria com os patrões e com os poderes 
Executivo (governo), Legislativo e Judiciário.

• Cuida para que a entidade oriente o trabalhador sobre seus direitos trabalhistas e 
previdenciários, tanto no exercício de sua atividade, quanto na hipótese de dispensa, no 
momento da homologação.

• Promove a participação, organização, mobilização e educação de sua categoria  



Papel do dirigente sindical
Participação

• O dirigente deve facilitar a 
democracia e a participação 
no grupo. Para isso, deve 
facilitar a comunicação entre 
seus integrantes e tomar 
decisões coletivamente.

Organização

• O melhor caminho para que 
os setores populares possam 
melhorar suas condições de 
vida é organizando-se. A 
organização permite unir as 
capacidades e vontades de 
diferentes pessoas que tem 
interesses comuns. O 
dirigente é vital para isso.

Mobilização

• Os dirigentes contribuem 
também na mobilização, 
ajudando a buscar caminhos 
p/ solucionar problemas 
diversos como, saúde, 
alimentação, trabalho, justiça 
– que afetam os setores 
populares. Tais problemas 
não se resolvem sem 
mobilização, ou seja, sem que 
as organizações e o povo 
lutem e reclamem por seus 
direitos. 

Educação

• Educar, em um sentido 
amplo, significa transformar, 
mudar a realidade. Quando 
uma pessoa tem acesso à 
educação, ela cresce, 
conhece novas coisas e olha a 
realidade de uma maneira 
mais crítica. Por isso, é 
necessário que os dirigentes 
promovam atividades 
educativas. O dirigente não 
educa somente quando 
promove a capacitação de 
sua organização em um 
determinado tema, mas 
também o faz com seu 
exemplo. 



Metas e objetivos
Á
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O líder distribui tarefas
• Observando as atribuições de cada um e cobrando atividades

• Diretorias de esporte, de política de emprego, de filiação etc.

Distribuição de tarefas entre os 
diretores

• Exige resultados e bom desempenho, conforme as funções 
contratadas e as definidas pelo Estatuto sindical e normas internas

• Estabelece metas e acompanha resultados

Preocupação e acompanhamento 
dos resutados

• Acompanha a atividade da empresa e o tratamento dela com os 
trabalhadores

Atividade sindical junto à empresa

• Visitas constantes à base e às empresas

• Verificação do “teste de legitimidade” (aceitação da Diretoria pela 
categoria)

Manutenção e verificação de 
legitimidade



Agentes multiplicadores do sindicalismo

Direitos sindicais

Representantes nos locais de trabalho

Delegados sindicais

Outros



Conclusão
• “Ninguém mais se manterá líder pela doutrina de comandar, mas pela capacidade de 

envolver e saber usar seus envolvidos, procurando o comprometimento pela 

consciência do próprio grupo.

• Os desafios são grandes.

• Mas é nos momentos difíceis que nós crescemos, que evoluímos, que aprendemos 

mais.

• O papel dos dirigentes nessa conjuntura é crucial. 

• O momento requer mudança de postura e atitude frente à crise. 

• O movimento sindical já passou por outras crises e superou

• Vai superar esta também!



Obrigada!
Dra. Vilma Dias

dias.advassociados@uol.com.br


