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Visando ampliar a compreensão acerca das variáveis apresentadas: 

comprometimento organizacional e liderança, o objetivo geral da 

pesquisa será compreender a relação entre o estilo de liderança dos 

gestores e o comprometimento organizacional dos funcionários em 

uma organização pública da área de saúde. A natureza e o exercício 

da liderança têm sido foco de interesse acadêmico há longo tempo, 

são várias as contribuições do seu estudo para o campo do 

comportamento organizacional (FP; IA, 2013). Embora a liderança 

venha sendo estudada há tempos, a complexidade do fenômeno não 

permite chegar a uma conceituação que abranja as diferentes nuances 

desse construto, é um conceito controverso e de difícil definição 

(SOBRAL; PECI, 2008). 

Nota-se nas organizações que o estilo de liderança tem importante 

papel para a alavancagem do comprometimento organizacional 

(YAHAYA; EBRAHIM, 2016). Quando líderes conseguem ajustar seu 

estilo de acordo com as equipes, inspirando-os ao aumento da 

eficiência e eficácia, condicionando comportamentos e atitudes, os 

objetivos organizacionais se mostram mais possíveis de serem 

alcançados. O encorajamento do comprometimento organizacional por 

meio do estilo de liderança pode se tornar essencial para o sucesso da 

organização, implementação de estratégicas e ganho de vantagem 

competitiva (VOON et al., 2011). 

Desta maneira, a contribuição teórica desta pesquisa estará nas 

descobertas do estudo sobre os estilos de liderança e sua relação com 

o comprometimento organizacional. Busca-se contribuir para o avanço 

do conhecimento sobre os estilos de liderança adotados na 

administração pública, tema carente de estudos e de melhorias na 

gestão de pessoas para o comprometimento organizacional (DIAS, 

2014). Ainda, poderá melhorar a compreensão sobre a relação entre 

as variáveis estilo de liderança e comprometimento organizacional no 

ambiente de saúde pública.  

Será possível oferecer dados empíricos, que fomentarão propostas 

para o aprimoramento e desenvolvimento dos líderes em Instituição 

Pública de Saúde, auxiliando os dirigentes públicos na tomada de 

decisões relativas ao processo de escolha das lideranças no ambiente 

organizacional. Por fim, os resultados da pesquisa servirão como 

subsídios para a estruturação de uma política de formação das 

lideranças, estimulando práticas desejadas para estes líderes, em 

busca do comprometimento das equipes, melhor desenvoltura e 

atendimento eficiente dos cidadãos usuários do Sistema Único de 

Saúde. 
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