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Resumo:  

Na medida em que as fontes tradicionais de vantagem competitiva não se 
apresentam suficientes para prover uma posição competitiva sustentável. Os 
indivíduos e suas competências passam a ser considerados elementos de 
diferenciação estratégica. Num mercado altamente competitivo, as relações entre 
empresas e indivíduos alteram-se constantemente. Nesse sentido, as 
organizações precisam reavaliar suas ferramentas de gestão e o papel da 
liderança neste novo contexto. Neste estudo, buscou-se compreender a liderança 
nos tempos atuais e os desafios de suas teorias em explicar esse fenômeno tão 
complexo e multifacetado. Considerando que a utilização de mais de uma 
abordagem sobre o tema pode ampliar e melhorar sua compreensão, foi realizada 
uma inves-tigação com foco nas Teorias: Leader-member exchange (LMX)e 
Modelo Multifatoral de lideran-ça. Essas teorias têm como princípio que a 
influência dos líderes não se dá da mesma forma com todos os membros e que 
esta relação é marcada por influências mútuas, considerando que todo líder exibe 
mais de um estilo em certa quantidade (BASS, 1995). Investigou-se se a relação 
entre líderes e membros (LMX) tem impacto na satisfação no trabalho e se há 
influência do estilo de liderança nos resultados da liderança. A pesquisa foi 
realizada em uma empresa de celulose, de Minas Gerais. Obteve-se um total de 
161 questionários válidos. A pesquisa apresenta contribui-ções relevantes na 
medida em que proporciona um avanço nos modelos testados. O estudo aponta 
diferença com outros trabalhos executados no exterior. No contexto nacional, foi 
possível identi-ficar que o estilo de liderança Laissez-faire não gera nenhum 
resultado relevante para as organi-zações. Os estilos de liderança 
Transformacional e Transacional não apresentaram distinção conceitual. E a 
relação de qualidade entre líderes e membros tem forte peso na satisfação do lide-
rado no trabalho. O estilo de liderança Transformacional apresenta-se como um 
estilo capaz de gerar resultados organizacionais positivos e influência na 
satisfação no trabalho. Nesse sentido, acreditamos que esses resultados 
contribuem gerencialmente para as organizações, que poderão realizar constantes 
avaliações de seus líderes, e para a academia, no desenvolvimento de modelos 
que envolvam esse estilo.  
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