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RESUMO 

 

No presente estudo, destacam-se as características e as habilidades 
relacionadas com a liderança organizacional, notadamente aquelas das empresas 
prestadoras de serviços de consultoria na área de seguros no Estado de Minas 
Gerais, num ambiente de mudanças contínuas nos mercados de trabalho ao longo 
das últimas décadas. Estas mudanças exerceram um papel importante nos 
existentes padrões organizacionais de gestão e atuação. Para tanto, buscou-se, 
junto à literatura especializada, a contribuição de autores de renome referentes aos 
temas da liderança e das teorias administrativas. No campo, por meio de uma 
pesquisa empírica qualitativa, foram identificados os pontos convergentes e 
divergentes da literatura pesquisada, aplicando-se uma entrevista semi-estruturada 
como procedimento técnico específico para a apuração e/ou a configuração das 
teorias junto à população de líderes facilitadores de empresas renomadas na área 
pesquisada. Foi, desta forma, traçado o perfil das características e das habilidades 
do líder a partir dos dados coletados dentro de sete categorias ou temas pré-
determinados predominantes no referencial teórico estudado: a orientação política e 
estrutura organizacional; o controle organizacional; a linguagem atual da 
organização; o surgimento dos líderes nas organizações; os atributos essenciais do 
líder; o aprendizado contínuo e os desafios do líder em contexto de mudanças. A 
literatura exalta a concessão do poder e a valorização de todos. Na prática, verificou-
se que as organizações ainda caminham lentamente nesta direção. Observa-se que 
existe concordância entre os autores do referencial teórico e os líderes pesquisados 
de que o controle deve favorecer a ação e o estímulo à participação. Entretanto, 
observa-se que na prática o ritmo em que este discurso se traduz em realidade é 
lento. O referencial teórico e os líderes entrevistados exaltam que a liderança é 
conquistada e o poder concedido pelas mesmas pessoas sobre as quais é exercido. 
Os atributos essenciais e consensuais entre literatura pesquisada e líderes 
entrevistados são, na sua maioria, comportamentais: capacidade de dialogar; visão 
compartilhada; saber aprimorar o pensamento sistêmico; sentir paixão e entusiasmo 
pelo trabalho; crença em si mesmo (a); capacidade de relacionamento interpessoal; 
iniciativa constante; responsabilidade e delegar, entre outros. Alguns traços de 
caráter foram recorrentes: honestidade, integridade, transparência e flexibilidade. O 
conhecimento é consenso geral e essencial a qualquer organização. O maior desafio 
dos líderes entrevistados seria ter a capacidade de gerir pessoas em um ambiente 
paradoxal de vontades x realidade. Ele deve comandar com firmeza, sem prejudicar 
a qualidade de vida dos demais preservando o lado humano nas relações.  
 

Palavras chave: Liderança; habilidades, características do líder; management. 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

This study analyzes the characteristics and abilities related to organizational 
leadership, notably that found in Insurance Service and Consulting Companies 
situated in the state of Minas Gerais, from within a constantly changing environment 
has been witnessed by the working market along the past decades. This context of 
change has played an important role in formatting the existing corporate 
management and behavior standards in organizations. For that purpose, specialized 
literature concerning leadership and administrative theories by authors offering 
outstanding contributions were consulted. In the field, a qualitative empirical research 
was applied to identify the convergent and divergent aspects of the literature about 
the theme through the technique of semi-structured interviews, specifically oriented to 
find and to configure those theories in a researched sample of facilitator-leaders 
sampled from chosen companies active in the area being studied. The data supplied 
by these leaders enabled the researcher to establish the profile of abilities and main 
characteristics within seven pre-determined categories or themes which were 
predominant in the studied theoretical references: the political orientation and 
organizational structure; the organizational control structure; the current 
organizational environment; the emergence of leaders in the organization; the 
leader’s essential attributes; the continued learning process and the challenges 
leaders face in a context of constant changes. Specialized literature emphasizes 
empowerment and the participation of all. In fact, the organizations still move slowly 
towards this direction. It was observed that the researched leaders and the authors in 
the field agree that control must favor action and foster participation. However, the 
pace through which this discourse is translated into real actions is slow. Specialized 
literature and interviewed leaders highlights the fact that leadership is conquered and 
the power granted by the same people on whom it is exerted. The essential and 
consensual attributes found both in the researched literature and among interviewed 
leaders are, in its majority, behavioral: capacity to dialogue; shared vision; to improve 
the systemic thought; to feel passion and enthusiasm for the work; belief in oneself; 
capacity of interpersonal relationship; Some character traits were found to be 
recurrent: honesty, integrity, transparency and flexibility. Knowledge is general and 
essential consensus to any organization. The biggest challenge, for the interviewed 
leaders, would be to have the capacity to manage people in a paradoxical 
environment of wishes x reality. Leaders must command firmly, without 
compromising the quality of life of people and preserving the human aspect of all 
relations.  
 

Key-words: Leadership, abilities, leader’s characteristics, management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As rápidas alterações ocorridas nos mercados internacionais, ao longo 

das últimas décadas, têm exercido um papel importante nos padrões organizacionais 

de gestão e atuação existentes, provocando rápida evolução nas práticas 

administrativas, de maneira tal que os seres humanos passaram a assumir uma 

posição de maior destaque dentro da estrutura organizacional. Nessa perspectiva, o 

desenvolvimento de líderes-facilitadores integrados aos objetivos organizacionais 

contribui para que a organização se torne competitiva e se posicione à frente de 

outras organizações. Assim, a liderança vem recebendo, cada vez mais, um papel 

de destaque. Uma nova era vem surgindo. A linguagem emergente é da política e o 

discurso atual consiste em alianças, equipes, delegação de poderes e espaço para 

iniciativa. Desta forma, torna-se obsoleta a equiparação entre habilidades de 

liderança e posição hierarquicamente ocupada (MUELLER e MAYER, 2003). 

 De acordo com esse novo modelo, as organizações passam a refletir uma 

estrutura descentralizada e orgânica, chamada por Peter Drucker de organização 

voltada para o conhecimento, na qual a liderança não se restringe aos cargos 

ocupados, mas às pessoas que exercem o poder. Estas deverão atuar calcadas na 

especialização, no conhecimento das habilidades, no poder das relações 

interpessoais e da autoridade individual ou carisma do integrante da empresa, 

independentemente da posição que ocupa na organização (HELGESEN, 1996). 

 Espera-se o respeito e a valorização da figura humana e, neste contexto, 

cabe ao líder facilitar o desenvolvimento do profissional, respeitando-o enquanto 

indivíduo, assim como deve ser considerado o seu espaço substancial dentro da 

racionalidade instrumental da organização (MUELLER e MAYER, 2003).  

 O termo liderança é, freqüentemente, confundido com administração; a 

boa administração diz respeito ao enfrentamento da complexidade e traz ordem e 

consistência por intermédio da elaboração de planos formais e projetos de rígidas 

estruturas organizacionais e da monitoração dos resultados. A liderança, por outro 

lado, refere-se ao enfrentamento da mudança. Líderes estabeleceriam direções por 

meio do desenvolvimento de uma visão do futuro; depois, engajariam as pessoas, 
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inspirando-as a superar obstáculos a fim de tornar esta visão uma realidade em um 

determinado período de tempo (KOTLER, 2002 citado por ROBBINS, 2002). 

 Robert House, da Whaston School da Universidade da Pensilvânia nos 

Estados Unidos, afirma que o administrador utiliza a autoridade natural de sua 

posição na organização para obter o comprometimento dos membros (HOUSE e 

ADITYA, 1997). Segundo suas afirmações, a administração consiste na 

implementação da visão e da estratégia oferecida pelos líderes, coordenando e 

suprindo de pessoal a organização, além de tratar dos problemas cotidianos.  

 House e Aditya (1997) oferecem definições complementares para os dois 

termos. Tanto pesquisadores como executivos raramente fazem, hoje, esta 

distinção. 

 A liderança pode ser definida como a capacidade de influenciar um grupo 

em direção ao alcance de objetivos. A origem dessa influência pode ser formal, 

como a conferida por um alto cargo na organização, entretanto, esta posição 

hierárquica não assegura uma liderança eficaz. A liderança não sancionada, aquela 

capacidade de influenciar os outros que emerge fora da estrutura formal hierárquica 

da organização é igualmente importante. Líderes podem surgir naturalmente dentro 

de um grupo. A liderança conquistada desta forma gera um comprometimento 

natural, sem imposições (ROBBINS, 2002). 

Dentro da visão de incertezas por parte dos clientes, as “instituições” 

sociais informais como a reputação, a credibilidade pessoal e as referências boca-a-

boca tornam-se importantíssimas. Isto é particularmente verdadeiro para o mercado 

de serviços, no qual existe um paradoxo: de um lado, as incertezas institucionais 

(falta de padrões de profissionalização formal e padrões de serviços) e incertezas 

transacionais (aspectos de confidencialidade nas informações envolvidas e no 

caráter interativo consultor/cliente na co-produção do trabalho); de outro, a alta 

demanda por serviços. 

Dentro deste cenário, o papel do líder facilitador e formador de equipe são 

importantes. Este deve fazer a diferença. Hamel e Prahalad (1995) deram uma 

contribuição excepcional às empresas com seu livro “Competindo pelo Futuro”, 

abordando aspectos de como fazer a diferença, daí a necessidade de pesquisar 
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sobre as características de liderança. Empresas prestadoras de serviços devem 

fazer essa diferença para sobreviver e sedimentar suas marcas no mercado. Fazer a 

diferença é ultrapassar expectativas, tornando o intangível o mais real possível. O 

líder consultor e seus liderados fazem parte do serviço, que é consumido 

simultaneamente com a produção da consultoria. A estratégia principal está no 

conhecimento, na autenticidade e na transparência dos atos da equipe cujo líder é 

apenas o condutor (HAMEL E PRAHALAD, 1995). 

 As organizações são unidades sociais coordenadas de forma consistente, 

com objetivos específicos, compostas de pessoas. Estão inseridas em “mercados” 

que são agrupamentos informais de compradores e vendedores. Seus proprietários 

e intermediários realizam o intercâmbio econômico. Estão inseridas em um contexto 

caracterizado por um interminável processo de rupturas e fragmentações, numa 

época de incertezas e instabilidade, chamada por escritores modernos de “era da 

descontinuidade”. A globalização acelerou os processos de mudanças (FOSTER e 

KAPLAN, 2002). 

 A postura que o líder assume neste ambiente é de essencial importância 

na sua interação com os indivíduos no ambiente organizacional, para que os 

objetivos e resultados, os quais a organização se propõe a alcançar, sejam 

atingidos. O estilo de liderança pode promover a unidade do grupo, quando é capaz 

de estimular, facilitar, agilizar as atividades de forma natural, gerando um 

comprometimento espontâneo, decorrente da credibilidade e confiança mútuas entre 

líder e liderados. 

 Ao contrário, a postura do líder pode promover o desmembramento da 

equipe, a competição, o sentimento de não pertencer, com conseqüente 

desmotivação e resultados negativos nunca alcançados devido à mera e total falta 

de comprometimento. 

 A gestão contemporânea de pessoas inseridas em um contexto de 

mudanças requer características e habilidades específicas de liderança, pois o líder 

é o elo central que articula os processos. 

O líder facilitador irá direcionar esforços, por intermédio do 

reconhecimento das competências individuais que formam uma equipe coesa, 
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voltada para o rumo definido como meta. Maior é a importância do líder, na medida 

em que o diferencial das organizações passa a estar calcado no conhecimento e 

não na estrutura física facilmente copiada pela concorrência. 

 

1.1 Definição do problema 
 

Assumindo postura radical, tal qual um “mude ou morra”, a indústria da 

mudança aproveita-se da fragilidade atual e não deixa o indivíduo respirar, lançando, 

quase que diariamente, produtos e mensagens de salvação: check lists para a 

empregabilidade; receitas para adquirir novas capacitações, seminários e artigos; 

livros novos que anunciam a “última palavra em gerenciamento”, enfim, um 

verdadeiro arsenal. 

Chega-se a pensar que somente “super-homens” poderão resolver o 

futuro das organizações que necessitam de alguém orientado para tarefas de modo 

organizado, sistemático e completo. Exige-se que tal pessoa tenha visão global, seja 

criativa e esteja disposta a assumir riscos. Além disso, deve ser sensível às 

necessidades dos demais, além de ser exímia formadora de equipes e, também, 

“deve ser dispensável” (ADIZES, 1995). 

Além disso, os princípios éticos, morais e culturais de relacionamento 

interpessoal e de inteligência emocional estão inseridos nas preocupações 

existentes nas organizações que buscam constantemente a liderança eficaz. O atual 

paradigma requer pessoas integradas com o ambiente, possuidoras de visão 

articulada e crítica. 

Se no ambiente burocrático, que se desenvolveu no século XX, o papel 

do gestor era conduzir o processo utilizando a “força de trabalho” pelo poder e pela 

hierarquia, o foco do atual gestor é nos resultados: seu poder foi conquistado e não 

imposto hierarquicamente. Sendo assim, o novo líder precisa de outras qualidades 

para conduzir seus liderados. Constatada a emergência de novos requisitos ao novo 

ambiente de trabalho, esta pesquisa visa levantar tais requisitos, a partir da pesquisa 

empírica elaborada dentro das sete categorias ou temas predominantes na literatura 

pesquisada: (1) a orientação política e a estrutura organizacional; (2) o controle 
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organizacional – comandante e comandados; (3) a linguagem da organização; (4) 

como surgem os líderes nas organizações; (5) os atributos essenciais do líder eficaz; 

(6) o conhecimento; (7) os principais desafios do líder, incluída aí a resposta para o 

problema de pesquisa, representado pela pergunta:  

Quais as características e habilidades teórico-empíricas 

essenciais aos líderes como vantagem competitiva para as 

organizações prestadoras de serviços de consultoria em 

seguros no Estado de Minas Gerais? 

A área de prestação de serviços e consultoria foi escolhida por 

representar, de forma consistente, o desafio de medir constantemente a qualidade 

percebida pelo consumidor. Os serviços são intangíveis, singulares e 

idiossincráticos. Os serviços, notadamente os de consultoria na área de seguros, 

são trabalhos calcados em interdependência e necessidades interpessoais. 

 A abordagem é feita por meio da determinação de categorias ou temas 

predominantes no referencial teórico, a partir dos quais os autores de renome tecem 

suas percepções acerca das características e habilidades essenciais da liderança 

nas organizações contemporâneas. Dentro desse contexto, busca-se no campo a 

percepção de líderes facilitadores de organizações prestadoras de serviços acerca 

das características e habilidades nas sete categorias ou temas predominantes na 

literatura, identificando, desta forma, aquelas mais significativas em um líder no 

grupo pesquisado. 

 No introdutório primeiro capítulo, define-se o problema da pesquisa, 

traçam-se os objetivos, justifica-se a escolha do tema e a organização do trabalho. 

 Na seqüência, no capítulo 2, aborda-se a contextualização do estudo, 

considerando o modernismo nas organizações e a sobrevivência destas no mercado 

capitalista.  

 No capítulo 3, é apresentada a primeira parte do referencial teórico 

dividida em duas subpartes: a primeira faz a análise da origem, evolução e do 

histórico da teoria da liderança, a segunda parte se refere às teorias da liderança. 



Liderança, características e habilidades do líder: um estudo em organizações prestadoras de serviços e consultoria 17

 No capítulo 4, foram estudados os atributos essenciais e questões 

contemporâneas da liderança. 

 No capítulo 5, foram pesquisadas as características e habilidades dos 

líderes na perspectiva de diversos autores, por meio das contribuições de Charles 

Handy, Bridges, Helgesen, Drucker, Katz, Nanus e Bennis, além de Peter Senge e 

Schein. Estes estudos serviram de base para o trabalho, sendo a eles adicionadas 

as abordagens de diversos outros autores. Ao final, faz-se um resumo do conteúdo 

do referencial teórico, elucidando-se os principais pontos de vista dos autores sobre 

os temas/categorias predominantes e escolhidos como diretriz da pesquisa. 

 A seguir, no capítulo 6, aborda-se a metodologia aplicada na pesquisa 

empírica, identificando-se procedimentos, a natureza da pesquisa, como ela foi 

conduzida e, por fim, o tratamento aplicado aos dados colhidos. 

 No capítulo 7, são descritos e analisados os resultados empíricos obtidos.  

No capítulo 8, é feita a discussão e a análise referentes aos pontos de 

consenso e dissenso do referencial teórico e depoimentos dos líderes entrevistados 

na pesquisa de campo.  

 No nono capítulo, encontram-se as considerações finais e as conclusões. 

Propõem-se, também, temas para trabalhos futuros que possam enriquecer o 

conhecimento sobre a questão da liderança. 

 Ao final, encontram-se as referências bibliográficas.  

 

 

 

 

 

 



Liderança, características e habilidades do líder: um estudo em organizações prestadoras de serviços e consultoria 18

1.2 Objetivos  
 
1.2.1  Objetivo geral 

 
 Investigar e descrever as características e as habilidades essenciais aos 

líderes de empresas prestadoras de serviços e consultoria de seguros no Estado de 

Minas Gerais, a partir das principais teorias sobre liderança e da pesquisa empírica. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

a. Levantar, na literatura especializada, os principais entendimentos e atributos da 

liderança, assim como as características e as habilidades do líder, na 

perspectiva de alguns autores de referenciais; 

b. identificar na literatura especializada as categorias ou temas predominantes, 

nos quais a liderança e estilos de gestão surgem ou estão inseridos; 

c. identificar as percepções dos sujeitos da pesquisa, compostos por executivos 

de grandes empresas prestadoras de serviços de consultoria em seguros do 

Estado de Minas Gerais, quanto às habilidades e características de liderança; 

d. reunir e correlacionar os dados obtidos no estudo empírico com os referenciais 

teóricos utilizados, apontando as convergências e interferências sobre o tema; 

e. apresentar, a partir da investigação teórico-empírica, as características e as 

habilidades essenciais de liderança que são identificadas no perfil dos gestores 

prestadores de serviços de consultoria de seguros em Minas Gerais. 

 

1.3 Justificativa 
 

Apesar de a liderança ser um tema amplamente pesquisado e discutido, 

ele é relevante porque “refere-se ao futuro de nossas vidas, das empresas, 

organizações e sociedade, em decorrência do que precisamos evoluir sobre a 
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liderança necessária a nos conduzir ao desconhecido” (HESSELBEIN; GOLDSMITH; 

BECKHARD, 1996). 

Na busca constante pela competitividade, as organizações voltam-se para 

soluções que proporcionem um melhor desempenho de seu corpo de funcionários. 

No setor de serviços e consultoria, a competitividade das empresas não está 

primariamente baseada em preço, mas nos mecanismos sociais tais como 

confiança, credibilidade, reputação e referenciais (DAWES; DOWLING; 

PATTERSON, 1992). Assim, os desafios são consideráveis, uma vez que são 

baseados em valores percebidos de desempenho e em satisfação do cliente. 

Pode-se dizer que as estratégias de consultoria são as estratégias de 

liderança. Os verdadeiros líderes conquistam os outros em nível afetivo- emocional,  

sendo capazes de entrelaçar os desejos e as vontades das pessoas. A chave da 

influência está em ajudar as pessoas a conseguir o que elas querem, focando nas 

necessidades reais do cliente (BOYES, 2002). 

No passado, apenas resultados financeiros eram utilizados como 

medidores de desempenho. Entretanto, hoje, muitas corporações têm usado o BSC 

(Balanced Score Card) que é um método que avalia o desempenho de seus 

colaboradores por meio de uma série de variáveis, por exemplo, a financeira, a da 

capacidade de gestão e liderança, o empreendedorismo, a formação de talentos 

humanos, dentre outros. Assim, o líder deve possuir características e habilidades 

para a formação de equipes que poderão desempenhar este papel com eficácia. 

A busca pelo entendimento da liderança vem ao encontro das aspirações 

do pesquisador no que se refere a contribuir para a melhoria das relações humanas 

nos ambientes de trabalho das empresas prestadoras de serviços de consultoria, 

notadamente no Estado de Minas Gerais, onde, pelas características culturais, é 

necessário superar resistências construindo credibilidade e confiança, pois as 

pessoas permitirão que alguém as influencie somente se acreditarem que será um 

suporte comprometido com o sucesso delas, compartilhando valores e metas 

similares e sendo tecnicamente competente e substancialmente colaborativo no 

suporte (BOYES, 2002). 



Liderança, características e habilidades do líder: um estudo em organizações prestadoras de serviços e consultoria 20

É importante ressaltar a relevância dos fatores emocionais e questões 

interpessoais nos relacionamentos de consultoria. É fatal ater-se aos fatos somente, 

sem se preocupar como as pessoas envolvidas estão se sentindo. A recusa teimosa 

em lidar com os aspectos emocionais pode impedir o consultor, que assim age, de 

mover-se para frente. O mais importante desafio do construtor de credibilidade, afora 

manter o foco do cliente, saber ouvir e estruturar as necessidades reais, é ser uma 

pessoa autêntica. Ser autêntico significa ser genuíno e comunicar como as decisões 

podem afetar a pessoa e os outros pessoalmente, e como ela se sente. Isto significa 

falar sempre a verdade de forma transparente, agir com lealdade e respeito pelo 

cliente. Os construtores sociais que validam e elevam o nome do consultor são 

fundados neste comportamento ético e transparente (BOYES, 2002). 

Nesse contexto, a liderança nas empresas assume papel extremamente 

importante, pois cabe ao líder transmitir os princípios e valores que nortearão a 

equipe e seu desempenho, visando ao posicionamento da organização no mercado. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 
 

 Os “mercados de capitais” são aqueles em que se verificam trocas de, por 

exemplo, dinheiro por ações e dívidas. Os compradores e vendedores são 

usualmente acionistas individuais, empresas ou organizações. Esses agrupamentos 

e os processos empregados estabelecem o equilíbrio entre a continuidade e a 

mudança na economia. 

 Enquanto as empresas possuem uma “superestrutura cognitiva”, ou seja, 

possuem um presidente e uma diretoria, ou seja, líderes que planejam e controlam 

executivos treinados que passaram por rigorosos processos de seleção e são 

administrados de perto, os mercados de capital são administrados por comitês 

distantes, permitindo a admissão de novos concorrentes e a eliminação dos mais 

fracos. Enquanto organizações controlam os resultados e exigem metas, os 

mercados controlam os processos e a adequação aos padrões, sem estabelecer 

objetivos. 

 Devido a essa falta de controle gerencial, os mercados de capital, quando 

não apresentam um desempenho adequado, introduzem novas opções e 

adaptações mais rapidamente que as empresas (FOSTER e KAPLAN, 2002). 

 Schumpeter (1976), há mais de meio século, analisou e estudou os 

processos do desenvolvimento capitalista. O empreendedor era o “destruidor 

criativo” por excelência, porque estava preparando para levar os extremos vitais às 

conseqüências da inovação técnica e social: um produto ou processo tem seu ciclo 

de vida deliberadamente reduzido para viabilizar a introdução de inovações que 

podem, eventualmente, se transformar no diferencial competetivo. O autor antecipa 

a transformação e “os ventos da descontinuidade”, quando observa que o problema 

que normalmente está sendo considerado é como o capitalismo “administra” as 

estruturas existentes, enquanto o problema relevante é como ele as cria e destrói. 

Joseph Alois Schumpeter, o grande economista austro-americano dos anos 30-40, 

chamou este processo de “ventos da destruição criativa”. 
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 Hoje, as “taxas de mudanças”, definidas por Foster e Kaplan (2002) como 

o índice de novas organizações que adentram o mercado, podem ser vistas na 

rapidez com as quais novas empresas chegam às listas das maiores e melhores (por 

exemplo, da Standard and  Poors) e o índice equivalente com que empresas antigas 

e respeitáveis saem. 

 Em 1917, Forbes criou sua lista das “cem maiores” empresas norte-

americanas.  Em 1987, a revista Forbes republicou sua lista original “Forbes 100”, de 

1917, e a comparou à lista de 1987. Do grupo original, 61 tinham deixado de existir. 

Das 39 restantes, 18 tinham conseguido permanecer entre as 100 primeiras. 

Habilidosas nas artes da sobrevivência, essas empresas tinham enfrentado a grande 

depressão, a segunda guerra mundial, o conflito das Coréias, os conturbados anos 

60, os choques do petróleo, o período inflacionário dos anos 70, a mudança 

tecnológica. “Elas sobreviveram, mas não tiveram um bom desempenho”, afirmam 

Foster e Kaplan (2002: 21).  

 Durante as últimas décadas, têm-se celebrado os grandes sobreviventes 

corporativos (GE, Kodak, Dupont, Sears, Ford, GM, Exxon, Procter e Gamble, entre 

outros) os quais têm recebido elogios a sua “excelência”, longevidade e capacidade 

de durar. No entanto, os estudos de Foster e Kaplan na McKinsey (grande empresa 

de Consultoria Empresarial nos USA) mostraram que elas não tiveram um 

desempenho tão bom como seria esperado. Os estudos de longo prazo da McKinsey 

sobre o nascimento, sobrevivência e morte das empresas nos EUA demonstram 

claramente que a “empresa de ouro” que apresenta um desempenho continuamente 

melhor que a média do mercado nunca existiu. É um mito. 

 Segundo Foster e Kaplan (2002: 23),  

... gerenciar para sobreviver não garante um desempenho sólido de 
longo prazo para os acionistas. Na verdade, o oposto é verdadeiro. 
No longo prazo, os mercados sempre vencem, ou seja, as forças do 
capital sempre vencem. 

 Por que isto acontece? Por que o mercado de capitais pode ter um 

desempenho melhor do que grandes corporações que contam com líderes 

qualificados, conselhos de diretores experientes e estruturas organizacionais 

cuidadosamente montadas? Será que os mercados de capitais que carecem destes 
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líderes e ativos privilegiados são mais “sábios” do que os gestores que pensam 

sobre desempenho o tempo todo? 

 Segundo Foster e Kaplan (2002:24) a resposta é que “as forças do 

capitalismo estimulam a criação das empresas e permitem suas operações 

eficientes desde que permaneçam competitivas e depois rápidas e, impiedosamente, 

as removem quando perdem sua capacidade de desempenho”. As grandes 

empresas que adotam filosofias de gestão com base na suposição da continuidade 

não são capazes de mudar no ritmo e na escala dos mercados.  

 É exatamente entre os relativamente novos no mercado que se encontra 

o desempenho superior, pelo menos por algum tempo.  

 A diferença essencial entre as organizações e o mercado de capitais está 

na forma que elas habilitam, gerenciam e controlam os processos de destruição 

criativa. O foco das empresas criadas está nas operações, e estas são criadas no 

pressuposto da continuidade (FOSTER e KAPLAN, 2002). 

 As empresas excepcionais conquistam o direito à sobrevivência, mas não 

alcançam a capacidade de gerar retorno para os acionistas acima da média do 

mercado no longo prazo, porque os seus processos de controle, exercidos por seus 

líderes, – os mesmos que a ajudam a sobreviver – as condenam à necessidade de 

mudança. Esta distinção não é um artefato dos tempos atuais. Já vem sendo forjada 

há décadas, gerando o turbilhão do mercado que se vê hoje (FOSTER e KAPLAN, 

2002). 

 A era da descontinuidade não chegou aos anos 90 por acaso.  De acordo 

com Foster e Kaplan (2002), esta era surgiu das forças econômicas essenciais nos 

países desenvolvidos e se espalha pelo mundo, devido: 

a. à crescente eficiência dos negócios, devido a quedas drásticas nos custos de 

capital. À medida que a indústria mudou de mercadoria para serviços, houve 

um declínio simultâneo nos custos de interação e transação. Estes custos 

caíram devido ao advento da tecnologia da informação e ao rápido aumento da 

produtividade conseqüente dos avanços tecnológicos e novos métodos de 

gestão; 
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b. à maior eficiência das forças dos mercados de capitais, devido à crescente 

precisão e transparência dos dados de desempenho corporativos que atuam 

globalmente; 

c. ao aumento da liquidez das empresas norte-americanas e européias que 

passaram a atuar de forma global (em que pese aqui a globalização excludente 

e suas drásticas conseqüências para o resto do mundo); 

d. à melhor gestão fiscal nos países desenvolvidos, possibilitando menos 

impostos para empresas nesses países, ao contrário do resto do mundo, onde 

ocorre exatamente o contrário. 

 Para sobreviver neste mercado global, as empresas devem-se tornar mais 

parecidas com ele, por meio do aumento da taxa interna de destruição criativa ao 

nível do mercado capitalista, sem perder o controle das operações atuais. Encontrar 

novas idéias e inovar são palavras atuais. Mas, como os líderes podem fazer isto? 

As dificuldades inerentes às mudanças nas organizações recaem no conflito inerente 

entre a necessidade por parte das empresas de controlarem as operações 

existentes e a necessidade de criarem um ambiente que permitirá o surgimento de 

novas idéias. Abrir mão de ativos tradicionais abandonando a pressuposição da 

continuidade pode tornar-se uma exigência. (FOSTER e KAPLAN, 2002). 

 As mudanças culturais e estruturais têm como base teorias importantes 

como, por exemplo, a Teoria de Contingência Estrutural que reflete os aspectos da 

descontinuidade modernista. 

 Devido às crescentes mudanças ocorridas no século XX, as empresas 

passaram a estruturar-se de acordo com as contingências; estas passaram a 

influenciar de forma real as estruturas organizacionais. 

 Até o final dos anos 50, a produção acadêmica sobre a estrutura 

organizacional era determinada pela escola clássica de administração. Esta 

sustentava que havia uma única estrutura organizacional que seria efetiva para 

todos os tipos de organizações.  O topo da hierarquia centralizava as decisões e o 

planejamento, assim como o comportamento dos níveis hierárquicos inferiores e de 
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operações, era previamente especificado por meio da definição de tarefas (CLEGG; 

HARDY; NORD, 1999). 

 A partir da década de 30, a escola de relações humanas surge com a 

abordagem que considerava o indivíduo como possuidor de necessidades 

psicológicas e sociais. Um entendimento dessas necessidades permitiria uma 

apreciação de como a organização do trabalho emergia da interação da dinâmica 

dos grupos (ROETHLISBERGER e DICKSON, 1939). Houve tentativas de aproximar 

essas duas abordagens contraditórias da administração clássica e das relações 

humanas por meio do argumento de que cada abordagem tinha seu lugar. No final 

dos anos 50, estudiosos começaram a aplicar a idéia de “contingência” a estruturas 

organizacionais. 

Woodward (1958) conduziu um estudo comparativo entre organizações 

manufatureiras; a tecnologia era de simples operação com produtos singulares 

fabricados em pequenos lotes, existiam habilidades manuais e artesanais e a 

estrutura era orgânica e informal. Quando a produção era em grandes escalas, 

utilizava-se alta tecnologia e a organização era mecanicista. 

Burns e Stalker (1961) foram os responsáveis pelo enunciado seminal e 

que iniciou a abordagem contingencial de estrutura organizacional. Distinguiram 

entre a estrutura mecanicista, em que os papéis eram firmemente definidos por 

superiores que detinham o poder e o discurso, e a estrutura orgânica, em que os 

papéis eram definidos de forma menos rígida, mais participativa. Neste caso, o 

conhecimento estava diluído entre os empregados. Burns e Stalker argumentaram 

sobre a efetividade de cada uma destas estruturas de acordo com o grau de 

mudanças e a incerteza do ambiente. Quanto maior o grau de mudanças, mais a 

estrutura orgânica se mostrava efetiva.  

Hage (1965) desenvolveu a teoria axiomática das organizações, em que 

organizações centralizadas e formalizadas obtinham alta eficiência, porém, baixos 

índices de inovação, enquanto as organizações descentralizadas eram menos 

eficientes, mas apresentavam altos índices de inovação. 

Perrow (1967) argumentou que a tecnologia do conhecimento era 

contingente à estrutura organizacional. Quanto mais codificado o conhecimento 
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utilizado e quanto menos exceções fossem encontradas nas operações, mais o 

processo decisório da organização era centralizado. 

Weber (1979) argumentou que as organizações estavam-se tornando 

cada vez mais burocráticas, caracterizadas por uma administração impessoal, 

promovida por seu tamanho crescente. No Reino Unido, o grupo de Aston (1976), 

pesquisou as organizações de diversos tipos: industriais, de serviços, públicas e 

privadas, e examinou um grande número de fatores contingenciais dentro de duas 

dimensões: a estruturação das atividades e a centralização do poder de decisão 

(CLEGG; HARDY; NORD, 1999). 

A verdade é que todos os trabalhos relacionados à teoria da contingência 

relativizaram as respostas sobre qual seria a forma correta, ou qual a melhor 

maneira de organizar, que antes eram buscadas de forma absoluta. Serão possíveis 

tantas estruturas corretas quantas forem as variáveis contingenciadoras, numa era 

de tanta descontinuidade? A teoria da contingência estrutural gerou livros, teses de 

mestrado e doutorado e modelos de consultoria. Aí estão inseridas todas as 

variáveis políticas e econômicas de mercado, bem como estratégias e ciclo de vida 

das organizações. Os sucessos e insucessos empresariais são apresentados como 

conseqüências de capacidade ou incapacidade de readaptação a um ambiente de 

negócios que se teria alterado (CLEGG; HARDY; NORD, 1999). 

Segundo os autores Clegg, Hardy e Nord (1999), a teoria da contingência 

estrutural está presente em boa parte da literatura recente, envolvendo gestão 

estratégica, mudança e transformação organizacional. Todas as práticas hoje 

adotadas em design organizacional, reorganização e reestruturação continuam 

dependentes de uma visão fornecida pela teoria da contingência estrutural. Deve-se 

reconhecer que modelos universais absolutos e necessários de ciência, como 

aqueles desenvolvidos na área das exatas e das biológicas, não são aplicáveis nas 

áreas das ciências sociais. Isto se traduz claramente na literatura administrativa 

atual que relata fatos históricos de insucesso das organizações que mantiveram a 

idéia de construir apenas “one best way” em nível de prática administrativa. 

Foster e Kaplan (2002) afirmam que os sistemas de controle empresariais 

limitam a criatividade devido à sua dependência do pensamento convergente. Eles 
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superam mantendo o foco na ordem, na simplicidade, na rotina, nos sistemas de 

medição inequívocos. A previsibilidade é a base do pensamento convergente. 

A descontinuidade prospera, entretanto, em outro tipo de pensamento, o 

“divergente”. Este se concentra na ampliação, diversificação do contexto da tomada 

de decisões, mais próximo ao modernismo a caminho do pós-moderno. As 

habilidades do pensamento divergente são as conversões, as observações e as 

reflexões, e são criadas na suposição da descontinuidade (FOSTER e KAPLAN, 

2002). 

O contrário acontece nos sistemas empresarias criados com base na 

suposição de continuidade. Estes enrijecem as habilidades do pensamento 

divergente, ou as matam logo de início. 

 Os mercados não dispõem da cultura da liderança e da emoção, não 

experimentam o desespero, a depressão, a negação e a esperança que as 

organizações enfrentam. O mercado capitalista não tem lembrança nem remorso. 

Não tem modelos mentais. Ele simplesmente espera que as forças em jogo entrem 

em ação com a criação de novas empresas, e que as aquisições abram caminho. 

Silenciosa e globalmente, os mercados vão permitindo que as empresas mais fracas 

sejam colocadas à venda e que os novos proprietários as reestruturem ou as fechem 

(FOSTER e KAPLAN, 2002). 

 A globalização criou parcerias financeiras que descobriram como operar 

com altos níveis de eficiência e escala mundial, envolvendo-se, ao mesmo tempo, 

com a destruição criativa no ritmo do mercado, conforme vislumbrado por 

Schumpeter (1976). Para evoluir no ritmo dos mercados, as empresas por meio de 

seus líderes, precisam melhorar sua capacidade de criação e destruição – os dois 

principais elementos da evolução. Quando estas mudanças são implementadas, o 

foco da empresa será deslocado da minimização do risco e, portanto, da repressão, 

à criatividade. Isto é necessário para fortalecer o desempenho de longo prazo 

(FOSTER e KAPLAN, 2002). 

 Empresas como a Anaconda, fundada em 1929, ou a Cheyenne Software 

(criadora dos softwares antivírus) e Intel pagaram caro por esta insistência. As duas 

primeiras não existem mais. 
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Abrir mão da “identidade” da empresa e traçar um novo rumo é uma 

decisão difícil; muitas vezes, o tempo necessário para superar o impasse cultural – 

para tomar a decisão de destruir – pode ser agonizantemente longo e pode ser 

muito tardio para a sobrevivência da organização. Os mercados capitalistas não 

sentem tristeza em relação à destruição. 

Schumpeter (1976) observou nos seus estudos do padrão do 

desenvolvimento dos mercados e economias que a destruição e a criação são pares 

freqüentes. Essa é uma combinação antiga. A história egípcia e grega está repleta 

de casos do mítico pássaro Fênix, que se auto-destruiu em uma pira e que renascia 

a cada trezentos anos.  

A ave Fênix era um símbolo primitivo do ciclo de nascimento, vida, morte 

e ressurreição, levando à imortalidade. Nos negócios, esse senso de imortalidade é 

conhecido como continuidade. As origens da destruição criativa provavelmente 

estejam perdidas na história das religiões e das culturas. Destruição é uma palavra 

negativa e assustadora, evocando imagens de caos e desordem, mas, no entanto, 

não significa que as empresas sucumbirão ou deixarão de existir. Apenas indica que 

a justificativa econômica para que ela perdure terminou ou está prestes a terminar. 

Isto ocorre porque o potencial do negócio se esgotou, ou porque a justificativa 

econômica básica para a empresa mudou. 

Neste sentido, “destruir” significa algo mais próximo a “negociar”, pois, o 

novo sempre tirará o velho de cena.  Schumpeter (1976), citado por Foster e Kaplan 

(2002: 49) dizia que “a destruição é uma realidade do mercado. Pode ser adiada, 

mas não evitada. É uma parte inerente ao capitalismo”.  

Segundo Foster e Kaplan (2002), a destruição pode ser incremental, 

substancial ou transformacional. 

A destruição incremental atinge apenas os procedimentos internos, os 

postos de trabalho ou escritórios das empresas. Este tipo não desafia o modelo 

mental básico da empresa e é essencial para a melhoria da rotina operacional. É 

essencial ao conceito de continuidade. 

A destruição substancial é geralmente desagradável de contemplar, 

planejar e implementar. Demissões em grande escala, encerrar uma joint-venture, 

acabar com uma área de pesquisa e desenvolvimento, são alguns exemplos. Apesar 
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disto, são decisões vitais à competitividade de longo prazo. Ela ocorre quando 

importantes sistemas envelhecem e precisam ser substituídos por outros mais 

modernos e lucrativos – “destruição de produtos e processos” (aceleração do ciclo 

de vida). 

A destruição transformacional muda de forma irreversível o curso da 

empresa e é impulsionada pelos “ventos do mercado” ou ventos das forças do 

capital; ela vislumbra a substituição de empresas ou até de setores internos.  

As análises realizadas são de práticas de mercados desenvolvidos como 

o Norte-americano e Europeu onde os drásticos efeitos políticos, econômicos e 

culturais da destruição criativa existem em uma escala infinitamente menor do que 

quando comparados com os efeitos adversos para o “terceiro mundo”. Os conceitos 

são os mesmos, e o comportamento das organizações tende a ser o mesmo, 

entretanto, os efeitos são catastróficos para os países do “terceiro mundo” em 

desenvolvimento (FOSTER e KAPLAN, 2002). 

A destruição transformacional é ditada pelas regras do capital. Como 

Schumpeter afirmou em 1938, “este processo de destruição criativa é o fato 

essencial do capitalismo. É nisto que o capitalismo consiste e no que cada 

preocupação capitalista deve se concentrar” (SCHUMPETER, 1964, citado por 

FOSTER e KAPLAN, 2002: 49). 

Em nome da inovação destroem-se culturas  locais, mundo afora, a fim de 

favorecer o aparecimento de uma cultura global, em que ocorre a efetiva 

transformação do espaço e do tempo, pois funciona “como uma mistura complexa de 

processos contraditórios, produtores de conflitos e de novas formas de estratificação 

e poder, que interpela fortemente tradições e mudanças nos contextos locais e 

pessoais da experiência social” (GIDDENS, 1996). 

A destruição criativa globalizada, assim como as forças do capitalismo 

globalizado, têm como traço mais marcante na criação o aparecimento de um 

volume de recursos disponíveis, o ganho de escala e competitividade e 

convergência das características dos processos produtivos entre países. Porém, os 

traços da destruição passam pela exclusão social, pela brutal concentração de 

renda, o achatamento salarial, o desemprego estrutural, a degradação ambiental e o 

consumismo. 
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A despeito de toda a destruição mencionada, acredita-se que a 

capacidade de inovação é um dos mais importantes recursos e força que os países 

em desenvolvimento possuem para acomodar a destruição criativa como um 

elemento central de política econômica.  
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3. HISTÓRICO 
 

3.1 Origem do termo liderança  
 

 A pesquisa etimológica do termo liderança ajuda a esclarecer o 

significado e a utilização deste conceito quanto a seu emprego mais usual e prático. 

 “A palavra liderar vem do verbo inglês to lead, que significa, entre outras 

coisas, conduzir, dirigir, guiar, comandar, persuadir, encaminhar, encabeçar, 

capitanear, atravessar”. O primeiro registro dessa palavra está datado em 825 d.C. 

Os diversos conceitos a ela ligados relacionam-se com os do latim, ducere, que 

significa conduzir (no português - duzir, precedido de prefixos), cujo conjunto 

semântico influenciou as derivações de to lead. Em 1300, documentou-se leader, 

“condutor, guiador, capitaneador”, aquele que exerce a função de conduzir, guiar. 

Também nessa época surge leading, substantivo de to lead, traduzido por “ação de 

conduzir”. Leadership, em 1834, emerge como “dignidade, função ou posição de 

guia, de condutor, de chefe” (MIRADOR INTERNACIONAL, 1987, p. 6790). 

 A palavra “líder” remonta ao século XIV, indicando aquele que conduz, 

enquanto “liderança” é encontrada na língua inglesa somente no início do século XIX 

(MARQUIS e HOUSTON, 1999). 

 Na segunda metade do século XIX, a língua portuguesa incorpora o 

vocábulo lead e seus derivados. No início do século XX, por volta das décadas de 30 

e 40, o radical foi integrado à morfologia, adaptando-se o termo para a língua 

portuguesa: líder, liderança, liderar. Várias outras línguas incorporaram lead e alguns 

de seus derivados ao seu vocabulário, sempre preservando o seu significado inicial. 

 

3.2 Histórico da teoria da liderança 

 

 A liderança parece tratar de uma daquelas temáticas em que não se 

identifica uma origem explicita, pois ela se encontra relacionada ao comportamento 
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organizacional desde que este passou a ser uma preocupação dos teóricos e/ou 

administradores das organizações. Dos comandos militares emergiram pressupostos 

sobre o papel do líder nas organizações, relativos à função de alcançar objetivos, 

mantendo a hierarquia e o seu poder plenamente estabelecidos. Os primeiros 

trabalhos que abordaram a liderança apresentavam uma forte associação dela com 

a capacidade de exercer influência sobre liderados, com vistas a alcançar um 

objetivo comum. A preocupação em sistematizar os atributos e comportamentos 

inerentes aos líderes parece emergir dos papéis exercidos por grandes lideranças na 

História (BERGAMINI, 1997). 

 Havia lideranças exercidas por pessoas que não detinham poder, mas 

eram consideradas referências em suas áreas, como escritores, artistas, filósofos da 

Antigüidade que foram capazes de influenciar naturalmente pessoas que admiravam 

os seus atributos. Hoje, correspondem a quem se chama “ formadores de opinião”. 

 A partir do trabalho de Weber (1979) sobre os tipos de autoridade 

(carismática, tradicional e racional-legal), identificam-se características de liderança 

que resultam das fontes de autoridade e que podem ser decorrentes da autoridade 

legítima encontrada na sociedade. A autoridade carismática encontra ressonância 

nos estudos que consideram que o líder possui um dom para atrair as pessoas em 

sua direção.  

 Conforme mencionado anteriormente, os pressupostos iniciais sobre 

liderança eram fortemente baseados no modelo dos grandes líderes, capazes de 

levar os seguidores à obediência. A autoridade racional-legal é relativa ao exercício 

da influência legitimado pela posição hierárquica, de tal modo que, quanto mais 

elevada for a posição, mais investida de autoridade será quem a ocupa. Essa 

concepção legalmente reconhecida faz com que alguns autores identificados com as 

teorias comportamentais e contingências de lideranças não estabeleçam diferenças 

entre gerência e liderança, ao passo que outros (KOTTER, 2000) argumentam que 

os gerentes precisam ocupar-se cada vez mais da atividade de liderar.  

 Os interesses pela liderança na teoria administrativa podem ser 

encontrados de forma mais sistematizada nas primeiras escolas que analisaram a 

administração como um campo de conhecimento. Na escola de Administração 
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Científica (no início do século XX), a ênfase estava na produção e nas técnicas que 

levassem à sua eficiência. Para Taylor (citado por TOLFO, 2004), a natureza 

humana era inerentemente preguiçosa, e cabia aos líderes o papel de manipular os 

empregados, como se estivessem operando equipamentos. O foco do líder era 

definir e fazer cumprir as tarefas e, desse modo, alcançar os objetivos 

organizacionais de forma mais racional. 

 A liderança é um tema importante para administradores devido ao papel 

fundamental que os líderes representam na eficácia do grupo e da organização 

(STONER e FREEMAN, 1995). Liderança pode ser definida como o processo de 

dirigir e influenciar as atividades relativas às tarefas dos membros de variados 

grupos. O estudo da liderança vem sendo realizado por meio de três abordagens: a 

baseada nos traços, a comportamental ou funcional e a contingencial ou situacional 

(BOWDITCH e BUONO, 1992). O primeiro esforço sistemático para compreender a 

liderança, realizado por psicólogos e outros pesquisadores, foi a tentativa de 

identificar as características e os traços pessoais, físicos, mentais e culturais dos 

líderes, tentativa esta que ficou conhecida como Teoria dos traços. 

 

3.3 Teoria dos traços 

 

 É na interface com a Psicologia que se vão encontrar, na década de 30, o 

substrato que fundamenta como passiva a perspectiva da natureza humana. As 

teorias sobre personalidade dão o suporte inicial para o entendimento de que a 

liderança é prerrogativa das pessoas que detêm uma série de traços. Porém, nesse 

sentido, a lista de características nunca foi plenamente esgotada. Até meados da 

década de 1940, permaneceu bem aceita a teoria de liderança baseada na idéia de 

que o líder era possuidor de certas características que o tornavam mais apto a 

conduzir os demais à execução de tarefas, ao passo que aos demais cabia o papel 

de seguidores (TOLFO, 2000). 

 Os pesquisadores, na procura das características mensuráveis da 

liderança, utilizaram duas abordagens: 1) comparar as características das pessoas 
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que se revelaram como líderes com as das pessoas comuns; 2) comparar as 

características dos líderes eficazes com as dos líderes ineficazes (ROBBINS, 2002). 

 A abordagem baseada nos traços mostrou-se pouco útil, já que nenhuma 

combinação de características distinguia consistentemente os líderes dos não-

líderes, ou os eficazes dos não-eficazes. Esta teoria falhou ao não levar em 

consideração a influência e a reação dos subordinados e a situação em que a 

liderança se efetivava. 

 Na medida em que se evidenciava a dificuldade em isolar traços ou 

características que distinguissem os líderes eficazes, os pesquisadores passaram a 

tentar identificar os comportamentos que pudessem determinar o seu sucesso.  

 Com a escola de Relações Humanas, que surgiu entre as décadas de 

1920 e 30, a abordagem começa a deslocar-se da tarefa para as relações 

interpessoais que se processam no trabalho. Ao líder, então, era atribuído o papel 

de guia para que os liderados buscassem atuar cooperativamente no sentido dos 

objetivos traçados. As necessidades dos indivíduos passaram a ser consideradas, 

bem como as possibilidades de autodesenvolvimento e crescimento (ROBBINS, 

2002). 

 

3.4 Teorias comportamentais 

 

 A Escola de Relações Humanas representa um grande impulso para as 

abordagens do comportamento organizacional. Deixam de ser predominantes as 

características inatas de personalidade, para serem enfatizados os comportamentos 

necessários ao exercício da liderança. Os estilos comportamentais no desempenho 

da liderança passam a ser a tônica de pesquisas que estudam a influência de líderes 

autocráticos, democráticos ou do tipo laissez-faire sobre os participantes dos grupos, 

e o resultado do trabalho (TOLFO, 2000). 

 A Escola das Relações Humanas trouxe para o contexto das 

organizações a preocupação com o ambiente psicossocial e com as pessoas, 
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indicando a miopia de abordagens que salientam o líder como dotado de traços que 

o tornam uma figura mítica a ser seguida. Em vez de traços, a liderança passou a 

ser investigada para a identificação dos padrões de comportamento adotados pelos 

líderes e suas funções (TOLFO, 2000). 

 Segundo Marquis e Houston (1999, p.37, citados por TOLFO, 2004): 

Na medida em que se desenvolveu, a pesquisa sobre liderança 
afastou-se do estudo das características do líder para dar ênfase às 
coisas que ele fazia – o estilo de liderança do líder. A habilidade de 
liderança é configurada com base em conjuntos de comportamentos 
que possibilitam aumentar a eficácia na condução dos liderados. 

 

 A abordagem comportamental, surgida no pós-guerra, concentrou-se nas 

funções e nos estilos de liderança enfatizando a relação com o grupo. Os 

pesquisadores descobriram que tanto as funções relativas às tarefas quanto as 

funções de manutenção do grupo deviam ser realizadas por um ou vários membros 

do grupo, para que este funcionasse bem. Estudos sobre os estilos de liderança 

distinguem, por um lado, uma estrutura orientada para a tarefa – autoritária ou de 

iniciação – visando à direção e à produção e, por outro lado, um estilo centrado no 

empregado – democrático ou participativo – dando apoio às necessidades deste e 

às necessidades de manutenção do grupo. Dessa forma, deduzia-se que os 

comportamentos poderiam ser aprendidos. Assim, pessoas treinadas nos 

comportamentos de liderança apropriados seriam capazes de liderar com maior 

eficácia. Embora a abordagem comportamental parecesse ir além da Teoria dos 

Traços, a diferença fundamental é que oferecia uma lista de estilos ou 

comportamentos, em vez de uma lista de traços pessoais (TOLFO, 2000). 

 Alguns estudos passaram a sugerir, então, que a eficácia de um estilo de 

liderança em particular depende das circunstâncias em que ele é usado. Em 

algumas situações, o líder autoritário, voltado para a tarefa (como, por exemplo, nas 

ações militares) era considerado mais eficaz; em outras, entretanto, era necessário 

um estilo onde predominasse a consideração (como o líder ocupado em missões 

sociais ou religiosas). De acordo com Stoner e Freeman (1995, p. 361), “a escolha 

do estilo de liderança deve ser influenciada por várias forças que existem no 

administrador, nos subordinados e na situação de trabalho”. 
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 Na década de 60, um forte impulso às teorias comportamentais da 

liderança foi decorrente dos estudos sobre as habilidades do líder desenvolvidos nas 

Universidades de Ohio e de Michigan. Em Ohio, os pesquisadores Tannenbaum e 

Schmidt, citados por Hersey e Blanchard (1977), desenvolveram uma importante 

abordagem que enfatizou dois tipos de liderança: centrada na tarefa (autocrática) e 

centrada nas pessoas (democrática). A teoria centrada na tarefa pode ser 

identificada como aquela que é exercida nas organizações, segundo moldes 

clássicos de administração. Cabe ao líder criar as condições para que as tarefas 

sejam realizadas e os resultados sejam os mais elevados possíveis. Em 

contrapartida, o líder centrado nas pessoas preocupa-se mais com seus 

subordinados e procura criar um ambiente psicossocial de trabalho em equipe, 

aliado ao bom desempenho das tarefas. Ao se considerar os estudos desenvolvidos 

por McGregor (1975), é possível relacionar a liderança centrada nas tarefas com a 

Teoria X clássica, ao passo que a centrada nas pessoas encontra correlato na 

Teoria Y. 

 Na década de 60, estudiosos procuravam identificar características do 

líder relacionadas entre si e a testes de eficiência. De acordo com Bergamini 

(1994a), da Universidade de Michigan, Likert coaduna seus trabalhos com o grupo 

de Ohio, identificando dois direcionamentos do líder: orientado para as pessoas e 

orientado para a produção. O primeiro é orientado para o pessoal e valoriza as 

relações interpessoais e os empregados; o segundo está direcionado para o 

incremento do processo de trabalho voltado à produção e trata os empregados como 

engrenagens que permitem esse incremento (TOLFO, 2004). 

 Observou-se que os resultados dos estudos sinalizavam que o 

comportamento do líder é um dos fatores que possibilitam a eficácia do grupo ante 

uma determinada tarefa, mas não é o único. Isso fez com que, durante mais de duas 

décadas, após os anos 60, tomasse impulso a perspectiva situacional que relaciona 

a liderança eficaz com o ambiente de atuação do líder. A Teoria Contigencial trata 

das variáveis relacionadas ao processo de liderança e dos diferentes tipos de 

comportamento dos líderes (DAVEL; MACHADO; GRAVE, 2000, citados por 

TOLFO, 2004). 
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3.5 Teoria situacional / contingencial  

 

 Os estudos desenvolvidos por Follet (1997, citado por TOLFO, 2004) 

vieram a contribuir para a análise de diferentes ambientes organizacionais e para o 

estudo da liderança em situações variadas. A década de 1960 torna-se profícua em 

teorias que salientam a importância das contingências e a principal contribuição 

desses estudos para a teoria sobre liderança está no reconhecimento de que esta é 

contingencial e de que ao líder cabe adaptar suas características às demandas 

grupais ou situacionais.  

 Fiedler e Chemers (1981, citados por TOLFO, 2004) formularam uma 

teoria contigencial clássica de liderança que parte de pressupostos segundo os 

quais a liderança pode ser orientada para a tarefa ou para o empregado. A base do 

seu trabalho está em um instrumento denominado “Colaborador Menos Desejado” 

(Least Preferred Co-worker - LPC).  

 O LPC parte da avaliação e do estabelecimento de um escore por um 

indivíduo em relação a uma pessoa com quem ele trabalharia pior. Através de uma 

escala com oito graus para avaliação, é possível chegar a uma contagem dos itens 

que assinalam a orientação do líder. Um LPC alto considera favoravelmente mesmo 

o seu colaborador menos preferido e indica um direcionamento para relacionamento. 

Por outro lado, um LPC baixo demonstra que o objetivo principal é o cumprimento de 

tarefas.  

 A dificuldade em isolar traços ou comportamentos de liderança 

universalmente eficazes levou os pesquisadores a determinar as variáveis 

situacionais que tornariam um estilo de liderança mais eficaz que outro. As principais 

variáveis situacionais identificadas foram: a personalidade e a experiência passada 

do líder; as expectativas e o comportamento dos superiores; as características, 

expectativas e o comportamento dos subordinados; as exigências das tarefas; a 

cultura e as políticas da organização e as expectativas e comportamento dos pares. 
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 A abordagem contingencial tenta identificar quais desses fatores 

situacionais são mais importantes e, também, prever que estilo de liderança será 

mais eficaz numa determinada situação.  

 Segundo Bowditch e Buono (1992), entre os trabalhos a respeito, 

destacam-se os de Fiedler e Hersey-Blanchard. Segundo o modelo de Fiedler, as 

variáveis situacionais básicas são as relações líder-membros (o relacionamento 

pessoal que o líder tem com os membros do grupo, em termos de confiança e 

respeito), a estrutura da tarefa (até que ponto a tarefa do grupo está definida), e o 

grau de poder do cargo do líder sobre seus subordinados. Este modelo prevê qual 

tipo de líder será mais eficaz nas oito combinações possíveis dessas variáveis.  

 Dessa forma, as relações entre líder e subordinados podem ser boas ou 

más, as tarefas estruturadas ou não, e o poder do cargo do líder pode ser grande ou 

pequeno, combinado com um estilo de gerência voltado para a tarefa ou para o 

relacionamento. 

 A abordagem caracterizada por Fiedler sugere que os estilos de liderança 

são relativamente inflexíveis. Portanto, ou os líderes devem estar adequados a uma 

situação particular ou a situação deve ser mudada para adequar-se ao líder.  

 Hersey e Blanchard (1986) elaboraram uma teoria do ciclo vital da 

liderança. Estes autores partiram dos estudos de Tannembaum e Schmidt, que 

identificaram dois tipos de comportamento do líder voltado à tarefa e às relações, e 

das teorias do desenvolvimento psicológico, que advogam que os indivíduos  

nascem imaturos e,  normalmente, direcionam-se para o amadurecimento. Nessa 

perspectiva, o estilo de liderança vai-se alterar conforme as contingências que se 

apresentam. Uma condição básica é que o líder conheça as pessoas que influencia 

e seu nível de maturidade, pois os imaturos tendem à maior dependência e os 

maduros são usualmente mais autônomos.    

 Quanto mais imaturas forem as pessoas, mais será necessária uma 

liderança que possibilite o descongelamento dos modos de agir e produzir 

anteriormente adotados, enquanto que a mudança pode ser intensificada com 

comportamentos imaturos na execução das tarefas aliadas ao comportamento 

elevado nas relações. A fase de recongelamento das mudanças exige maturidade 
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no comportamento da tarefa, ao mesmo tempo em que o comportamento das 

relações pode ser baixo ou elevado (TOLFO, 2000).   

 A teoria situacional de Hersey e Blanchard (1986) sugere que o estilo de 

liderança deve variar de acordo com a maturidade dos subordinados em relação à 

tarefa a ser realizada. Maturidade é entendida, no caso, como a capacidade e 

disposição da pessoa em assumir a responsabilidade de dirigir seu próprio 

comportamento, sua vontade de realizar e sua experiência relacionada com o 

trabalho. O relacionamento administrador-subordinado passa por quatro fases à 

medida que os subordinados desenvolvem motivação para a realização e a 

experiência. Há um estilo diferente de liderança adequado para cada fase, como 

pode ser visualizado na FIG. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 1 – Estilos de liderança de acordo com a Teoria de Hersey e Blanchard 
Fonte: Hersey e Blanchard, 1986, p.189 

  

 Nesta figura, são considerados a quantidade de comportamento orientado 

para o trabalho e para o relacionamento que o líder oferece aos aliados, e o nível de 

disposição que os membros da organização demonstram em realizar uma certa 

tarefa, função ou objetivo. Para subordinados imaturos, que não conheçam a tarefa 
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e não apresentam segurança, o estilo apropriado de liderança é o de determinar o 

que deve ser feito. Aos que apresentam um pouco de segurança, mas ainda não 

têm a competência necessária, cabe ao líder persuadir. Em relação aos liderados 

que têm capacidade, mas se mostram inseguros, o líder deve compartilhar, isto é, 

apoiar suas iniciativas e participar junto com eles das tomadas de decisão. Quanto 

àqueles que apresentam elevada maturidade, isto é, são competentes e seguros, o 

estilo de liderança recomendado seria o de delegar.  

 O líder pode ser, ainda, o responsável pela identificação dos problemas, 

mas seus liderados irão desenvolver as soluções, requisitando pouco apoio ou 

direcionamento. 

 Segundo Wheatley (1999), a abordagem situacional vem abrindo espaço 

a uma nova perspectiva. A liderança situacional, que partia da perspectiva de como 

a situação poderia afetar a escolha de estilos de liderança, passa a valorizar a rede 

de relacionamentos em que esta liderança está inserida. As habilidades de liderança 

vêm adquirindo uma inclinação relacional. Os líderes estão sendo encorajados a 

incluir grupos de interesse, a evocar a subordinação inteligente à liderança, a 

delegar poderes. Observa-se que o contexto é estabelecido pelos relacionamentos 

envolvidos. Não se pode tentar influenciar uma situação sem levar em conta a 

complexa rede de pessoas que contribuem para a organização.  

 No contexto atual, os rápidos e, por vezes, imprevisíveis movimentos 

ambientais – nas esferas política, econômica, social e legal – conduzem as 

empresas para a contínua transformação. Desta forma, todos os integrantes da 

empresa devem ter a capacidade de produzir respostas rápidas. Isto exige, cada vez 

mais, trabalho em equipe. Este, por sua vez, exige liderança eficaz.  

 

3.6 Teoria transformacional / Teoria da administração do sentido 

 

 Após a década de 70, têm predominado os pressupostos da Teoria 

Transformacional da Liderança (BURNS, 1979). A literatura sobre negócios traz farto 

material que aborda a mudança como uma constante, e ao líder cabe ser um agente 
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de mudanças, flexível para lidar com as incertezas, visionário, conhecedor das 

motivações dos liderados, fomentador de relações interpessoais de reciprocidade e 

agente de aprendizagem (TOLFO, 2000). 

 As teorias da liderança transformacional pressupõem uma relação que é 

de influência mútua, em contraposição à idéia de um liderado passivo, à espera dos 

ditames do líder. O líder deve conhecer as necessidades e motivações dos 

seguidores para tratá-los como pessoas integrais, porque as relações interpessoais 

são a base de seu papel (BERGAMINI, 1994b). 

 No mesmo período, constata-se a emergência de uma abordagem que 

associa a liderança à administração do sentido (BERGAMINI, 1997). Em linhas 

gerais, significa que a liderança pressupõe a compreensão da cultura organizacional 

e do significado que as pessoas atribuem às suas funções e ao seu trabalho. 

Embora se verifique aqui, tal qual na teoria transformacional, uma preocupação com 

a ética, a motivação e a moral dos empregados, entende-se que as duas 

apresentam diferenças. O significado do trabalho está mais relacionado a questões 

intrínsecas, como a motivação, com ênfase em aspectos subjetivos, ao passo que a 

abordagem transformacional também considera esses aspectos, mas salienta 

fatores extrínsecos (BERGAMINI, 1997). 
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4 ATRIBUTOS ESSENCIAIS E QUESTÕES CONTEMPORÃNEAS DA 
LIDERANÇA 

 

4.1 Liderança x confiança 
 

Robbins (2002) relata que “a confiança, ou a falta dela, é uma questão 

cada vez mais importante nas organizações hoje em dia. A confiança é uma 

‘expectativa positiva’ de que outra pessoa não irá agir de maneira oportunista”, seja 

por palavras, ações ou decisões. Existem aí dois elementos importantes implícitos: a 

familiaridade e o risco. 

Segundo o autor, a expressão “expectativa positiva” assume o 

conhecimento e a familiaridade entre as partes. A confiança é um processo que 

depende da história para se formar, ser construída e acumulada. Na medida em que 

se conhece alguém, e o relacionamento amadurece, começa-se a acreditar na 

capacidade de formar uma expectativa positiva. A expressão “de maneira 

oportunista” refere-se ao risco e à vulnerabilidade inerente a qualquer relação de 

confiança. A confiança envolve a vulnerabilidade, como quando se contam segredos 

íntimos ou se acredita nas promessas de alguém. A confiança, por sua própria 

natureza, leva ao risco do desapontamento ou do abuso. Confiança é a disposição 

de assumir um risco. As dimensões básicas que fundamentam o concreto de 

confiança são a integridade, a competência, a consistência, a lealdade e a abertura. 

A integridade refere-se à honestidade e à confiabilidade. Sem a percepção do 

“caráter moral” e de “honestidade básica” do outro, as demais dimensões da 

confiança perdem o sentido. 

A competência engloba as habilidades e os conhecimentos técnicos e 

interpessoais do indivíduo. É preciso acreditar que profissionais possuam as 

habilidades e as capacidades necessárias para realizar aquilo que estão 

prometendo (ROBBINS, 2002). 

A consistência está relacionada com a segurança, a previsibilidade e 

capacidade de julgamento que uma pessoa demonstra em diversas situações. A 

inconsistência entre as palavras e as ‘ações’ reduzem a confiança. “Nada é 
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observado mais rapidamente do que uma discrepância entre aquilo que os 

executivos em posição de liderança pregam e aquilo que eles esperam que seus 

associados pratiquem” (NANUS, 1989, p.102). 

 Collins (2002) relata que a confiança parece ser um atributo essencial 

associado à liderança. Os traços1 honestidade e integridade estão entre os traços 

associados consistentemente com a liderança. Parece impossível liderar pessoas 

que não confiam no líder. Parte da tarefa do líder tem sido trabalhar com as pessoas 

para identificar e solucionar problemas, mas seu acesso ao conhecimento e ao 

pensamento criativos necessários para a resolução dos problemas vai depender do 

quanto as pessoas confiam nele. A confiança e a credibilidade modulam o acesso do 

líder ao conhecimento e à cooperação. 

 Quando liderados confiam em seu líder, tornam-se dispostos a se colocar 

em vulnerabilidade em razão das ações deste. Eles confiam que seus direitos e 

interesses não serão prejudicados. As pessoas não seguem ou buscam orientação 

com alguém que elas percebem como desonesto ou capaz de levar vantagem sobre 

elas. A honestidade, inclusive, é apontada como a principal característica admirada 

em um líder. Agora, mais do que nunca, a eficácia da liderança e dos 

administradores depende de sua capacidade de conquistar a confiança de seus 

liderados (COLLINS, 2002). 

 

4.2 Questões contemporâneas sobre liderança 

4.2.1 Inteligência emocional e liderança 

 
 Os líderes precisam de inteligência básica e conhecimentos relevantes 

para o trabalho. O quociente intelectual (QI) e as habilidades técnicas são 

“capacitações limite” que são necessárias, mas não são requisitos suficientes para a 

liderança. A incorporação dos cinco componentes da inteligência emocional 

(autoconsciência, autogerenciamento, automotivação, empatia e habilidades sociais) 

permite ao indivíduo tornar-se uma estrela do desempenho. Sem a inteligência 
                                                 
1 Conceito conforme Teoria dos traços 
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emocional, uma pessoa pode ter um excelente treinamento, uma mente altamente 

analítica, uma visão de longo prazo, maravilhosas idéias, sem que isso a torne um 

grande líder (ROBBINS, 2002). 

 Isto se torna verdadeiro na medida em que o indivíduo sobe na hierarquia 

da organização. As evidências indicam que, quanto mais alto o escalão alcançado, 

mais as capacidades da inteligência emocional (IE) parecem ser as razões de sua 

eficácia.   

 A IE tem demonstrado estar positivamente relacionada, em todos os 

níveis, com o desempenho no trabalho, mas parece ser mais relevante nas funções 

que demandam um alto grau de interação social. Os grandes líderes demonstram 

sua inteligência emocional exibindo os cinco elementos-chave: 1) autoconsciência: 

demonstrada através da autoconfiança, da auto-avaliação realista e de um senso de 

humor voltado para a autocrítica; 2) autogerenciamento: demonstrado através da 

integridade e da confiabilidade, da capacidade de lidar bem com a ambigüidade e da 

abertura para as mudanças; 3) automotivação: demonstrada através da forte 

orientação para as conquistas, do otimismo e de um alto comprometimento 

organizacional; 4) empatia: demonstrada através da habilidade em gerar e reter 

talentos, da sensibilidade multicultural e dos serviços aos clientes e consumidores; 

5) habilidades sociais: através da capacidade de liderar esforços para a mudança, 

da capacidade de persuasão e da competência na construção e liderança de equipe 

(ROBBINS, 2002). 

 

4.2.2 Liderança de equipe 

 

 Para Robbins (2002), a liderança vem acontecendo cada vez mais no 

contexto das equipes. Na medida em que as equipes crescem em popularidade, o 

papel do líder que orienta seus membros também cresce em importância. O papel 

de líder de equipe é diferente do papel tradicional de liderança exercida pelos 

supervisores de primeira linha. 
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 O desafio enfrentado pela maioria dos executivos, portanto, é tornar-se 

um líder de equipe eficaz. Eles precisam desenvolver habilidades como a paciência 

para compartilhar informações, confiar nos outros, abrir mão da autoridade e 

compreender o momento certo para intervir. Os líderes eficazes dominam a 

dificuldade de equilibrar o conhecimento sobre quando intervir e quando deixar a 

equipe sozinha. 

 Algumas responsabilidades são comuns aos líderes. Isto incluiu o 

aconselhamento, a facilitação, o trato com problemas disciplinares, a revisão dos 

desempenhos grupais e individuais, o treinamento e a comunicação. 

  Os líderes são elementos de ligação com os componentes externos, que 

incluem a administração superior, outras equipes internas, clientes e fornecedores. 

Os líderes são solucionadores de problemas, buscam as soluções em conjunto com 

sua equipe. 

 Os líderes são administradores de conflitos. Quando surgem as 

desavenças, eles ajudam a processar o conflito. Os líderes são treinadores, 

definindo os papéis e fazem o necessário para ajudar os membros a melhorar seu 

desempenho no trabalho (ROBBINS, 2002). 

 

4.2.3 Liderança moral 
 

 O tópico sobre liderança e ética tem recebido uma atenção 

surpreendentemente pequena. Apenas recentemente os pesquisadores começaram 

a considerar as implicações éticas da liderança. 

 A ética toca a questão da liderança de diversas maneiras. Os líderes 

transformacionais, aqueles que oferecem consideração individualizada e estímulo 

intelectual a seus liderados, além de possuírem carisma, são acusados de enaltecer 

a virtude moral ao mesmo tempo em que tentam manipular as atitudes e o 

comportamento de seus liderados (ROBBINS, 2002). 
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 O carisma também tem seu componente ético. Os líderes carismáticos 

sem ética têm maior probabilidade de utilizar seu carisma para aumentar seu poder 

sobre os liderados, em proveito próprio. Os líderes éticos devem utilizar seu carisma 

de maneira socialmente construtiva, para servir aos outros. 

 A cultura de algumas empresas exige longas horas de trabalho de seus 

funcionários e é intolerante com indivíduos que pretendem dividir sua dedicação à 

empresa com suas vidas pessoais. 

 A liderança ética deve considerar o conteúdo das metas do líder, As 

mudanças pretendidas pelo líder são moralmente aceitáveis? A liderança não está 

isenta de critérios de valor. Antes de julgar a eficácia de um líder, devemos avaliar o 

conteúdo moral de seus objetivos, bem como dos meios que ele utiliza para atingi-

los (ROBBINS, 2002). 

 

4.2.4 Liderança multicultural 
 

 De acordo com Robbins (2002), os líderes eficazes não utilizam um único 

estilo. Eles ajustam seu estilo a cada situação. A cultura de um país é um importante 

fator na determinação de qual estilo de liderança será mais eficaz, e este fator deve 

ser considerado como mais uma variável contingencial. A cultura nacional influencia 

o estilo de liderança por parte dos liderados. Os lideres não são livres para escolher 

qualquer estilo que prefiram. Eles têm limitações impostas pelas condições culturais 

que determinam as expectativas de seus liderados. Os estilos manipuladores e 

autocráticos são compatíveis com uma grande distância do poder, dimensão 

encontrada em alto grau nos países árabes, latinos e do Extremo Oriente 

(HOFSTEDE, 1980) 

 A distância do poder também pode ser um bom indicador da disposição 

dos funcionários em aceitar a liderança participativa. A participação tende a ser mais 

eficaz em países em que a distância do poder é menor, tais como as culturas da 

Noruega, da Finlândia, Dinamarca e Suécia. Isso pode explicar por que razão tantas 

teorias sobre liderança favorecem o uso de estilos participativos ou orientados para 
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as pessoas; por que razão os pesquisadores escandinavos foram os descobridores 

da emergência da liderança orientada para o desenvolvimento; o recente 

entusiasmo com o empowerment (autonomia) nos Estados Unidos (ROBBINS, 

2002). 

 

4.2.5 Liderança nível 5 
 

 Collins (2002) e sua equipe, ao longo de cinco anos, pesquisaram 28 

empresas que haviam passado por um rigoroso critério de seleção e foram 

identificadas com uma elite de empresas que trilharam o caminho da excelência, 

superaram a fase em que os resultados eram somente bons ou ruins, e se 

mantiveram no topo por um período mínimo de 15 (quinze) anos. Dentre as 

descobertas dessa pesquisa que contribuem para todas as áreas relacionadas à 

estratégia e a prática gerencial, pode-se apontar a descoberta do tipo de liderança 

que conduz à excelência, chamada pelo autor como Liderança Nível 5. 

 As 28 empresas tiveram uma Liderança Nível 5 durante os anos críticos 

de sua transição de empresas boas para empresas excelentes. A expressão “nível 

5” refere-se a uma hierarquia de competências dos executivos em cinco níveis dos 

quais o nível 5 representa o topo. 

 A Liderança Nível 5 não é o mesmo que “liderança servil”. Os líderes de 

nível 5 encarnam uma mistura paradoxal de humildade e firme vontade profissional. 

São ambiciosos, sem dúvida, mas sua ambição é antes de tudo pela empresa, não 

em proveito próprio. Preparam seus sucessores para que atinjam um sucesso ainda 

maior na geração seguinte, enquanto os egocêntricos líderes de nível 4, em geral, 

preparam seus sucessores para o fracasso. Os de nível 5 exibem, também, uma 

modéstia irresistível, são retraídos e modestos em relação a si mesmos. Em 

contraste, observa-se que dois terços dos líderes das empresas, que foram usadas 

como um grupo de comparação direta, cultivavam egos gigantescos, que 

contribuíram para a morte ou para perpetuar a mediocridade da empresa. 
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 Estes “líderes nível 5” olham pela janela na hora de atribuir o sucesso a 

outros fatores externos a si mesmos. Quando as coisas vão mal, olham-se no 

espelho e culpam a si mesmos, assumindo toda a responsabilidade. Os Chief 

Executive Officers (CEO’s) das empresas de comparação direta, em geral, fazem 

justamente o contrário, olham-se no espelho na hora de receber o crédito pelo 

sucesso, mas olham pela janela na hora de atribuir culpa por resultados 

decepcionantes. 

 Uma das tendências mais nefastas da história recente, segundo Collins 

(2002), é a inclinação, sobretudo por parte dos conselhos de administração, a 

recrutar líderes arrebatadores – celebridades – e eliminar as chances dos líderes 

nível 5 em potencial (COLLINS, 2002). 

 

4.2.6 Liderança X gestão do conhecimento  

 

 O conhecimento é o patrimônio mais importante dos líderes. As empresas 

de consultoria que prestaram atenção nesse aspecto e investiram na gestão do 

conhecimento obtiveram sucesso e reconhecimento no mercado. Considera-se o 

trabalho em equipe essencial à consultoria, e sabe-se que em ambiente onde fluem 

idéias, com certeza, os resultados serão melhores. Geralmente, os consultores são 

resistentes à troca de informações dentro de suas empresas e não usam formas 

uniformes de gerir o conhecimento. De acordo com o trabalho de Hansen, Nohria, 

Tierney (1999), publicado na Harvard Business Review, existem duas estratégias de 

gestão de conhecimento em empresas de consultoria: 

a. estratégia de codificação: quando o conhecimento é cuidadosamente 

armazenado em bancos de dados, de onde pode ser acessado e usado 

facilmente pelos colaboradores da empresa de consultoria;  

b. estratégia de personalização: quando o conhecimento é retido pelas 

pessoas, as quais detém e desenvolvem aquele conhecimento e o 

compartilham apenas nos contatos pessoais. Nesse caso, o papel dos 

computadores é apenas o de ajudar as pessoas a intercambiar conhecimentos 
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e não a de armazená-los. É importante ressaltar que é necessário utilizar uma 

estratégia de gestão de conhecimento, para que a equipe consultora seja 

capaz de gerar credibilidade, reputação e referências, as quais são 

importantíssimas e adquiridas pela leitura e por meio de contatos culturais 

(COLLINS, 2002) 

 Poole (citado por HANSEN; NOHRIA; TIERNEY, 1999), diretor do Ernst e 

Young Centro de Conhecimentos de Negócios, descreve a estratégia de codificação 

da seguinte forma: 

Depois de remover as informações sensíveis sobre o cliente, nós 
desenvolvemos ‘objetos de conhecimento’, agrupando peças chave 
como guias de entrevistas, cronogramas e agendas de trabalho, 
dados imprescindíveis, e análise de segmentação do mercado 
inseridos em trabalhos realizados e os depositando eletronicamente 
no banco de dados para serem usados pelos outros consultores 
(p.26). 

 

 Esse tipo de estratégia é uma arma fortíssima para uma empresa de 

consultoria, pois aumenta a velocidade de resposta em trabalhos futuros, além de 

facilitar substancialmente a solução de problemas. A Ernst e Young mantém 250 

colaboradores responsáveis por gerenciar o banco de dados de conhecimento e 

ajudar os consultores a encontrar e utilizar  informações. Existem especialistas por 

área que analisam e fazem relatórios para facilitar a utilização futura e, em cada área 

da empresa, existe uma pessoa que fica responsável pela interface com os 

especialistas do Centro de Armazenagem de Conhecimento de Negócios. 

 Na maioria dos casos, as empresas de consultoria valem-se dos dois 

métodos, apesar de sempre enfatizar um deles. Pode-se dizer que a estratégia de 

gestão de conhecimento utilizada deverá refletir a estratégia competitiva: ela cria 

valor para clientes e como este valor dá suporte a um modelo econômico de 

resultados tangíveis. Quando a alta gerência das empresas de consultoria entende 

que a gestão de conhecimento deve ser usada como parte da estratégia, os 

benefícios serão visíveis para a empresa e para os clientes (HANSEN; NOHRIA; 

TIERNEY, 1999). 
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 A realidade tem mostrado que os clientes, muitas vezes, pagam por uma 

solução customizada, quando uma solução padrão teria resolvido, ou mesmo 

compram soluções genéricas, quando, na realidade, precisavam apenas de uma 

solução específica para seu problema. Nas empresas consultoras, os funcionários 

se confundem quanto a prioridades, quando não existe uma gestão de 

conhecimento bem implementada. Assim, verifica-se que a estratégia está ligada a 

uma forte liderança que poderá mostrar a direção que a empresa precisa para 

escolher, implementar ou vencer resistências a fim de adotar um novo modelo de 

gestão de conhecimento estratégico (HANSEN; NOHRIA; TIERNEY, 1999). 

 

4.2.7 Liderança X estratégia  
 

Além das estratégias internas de comportamento e aprendizado de como 

se deve agir enquanto consultores, um passo maior deve ser dado pelos líderes 

para se conseguir posicionar as organizações consultoras de forma competitiva no 

mercado, criando oportunidades de crescimento e uma evolução contínua dos ciclos 

de vida organizacional (HAMEL e PRAHALAD, 1995. 

 Segundo Hamel e Prahalad (1995), os novos paradigmas da estratégia, 

quanto ao desafio, estão não só na reengenharia de processos, na transformação 

organizacional e na competição pela participação no mercado, como também na 

regeneração das estratégias, na transformação do setor e na competição pela 

participação nas oportunidades. 

 Os líderes das empresas de consultoria, em sua grande maioria, não 

estão preparados para desempenhar esse papel, pois essa visão de estratégia 

“reconhece que uma empresa precisa desaprender grande parte de seu passado 

para poder descobrir o futuro” (HAMEL e PRAHALAD, 1995: 26). São necessários 

um planejamento que elucide as competências essenciais e a alocação de recursos 

para projetos que realmente farão a alavancagem da empresa. 

 Verifica-se que a maioria das empresas consultoras ainda teima em 

acompanhar e imitar os métodos dos concorrentes sem desenvolver “uma visão 
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independente de quais são as oportunidades de amanhã e como explorá-las. Abrir o 

caminho é mais recompensador do que seguir os outros” (HAMEL e PRAHALAD, 

1995: 26). 

 As empresas devem buscar sua competitividade, concentrando-se não 

em como conquistar ou manter sua posição no mercado, mas na competição pelas 

oportunidades futuras potencialmente disponíveis a elas. Parece ser esta a forma 

mais sensata para alavancar uma empresa consultora. A liderança deve-se voltar 

para a evolução e o desenvolvimento de suas habilidades ou competências e, abrir 

as portas às oportunidades futuras (HAMEL e PRAHALAD, 1995). 

 

4.2.8 Liderança X gestão das pessoas 
 

 Um ambiente com pessoas que têm boas habilidades interpessoais 

favorece um bom clima organizacional e a manutenção de pessoas qualificadas. 

McGregor (1960 citado por PUGH e HICKSON, 2004: 189-195) afirma que “o ser 

humano em geral aprende em condições adequadas não apenas a aceitar 

responsabilidades, mas a buscá-las”. 

 O conceito de que pessoas são recursos humanos inseridos em uma 

unidade social chamada organização deve ser substituído pelo conceito de que as 

pessoas são talentos humanos interdependentes que afetam o funcionamento e a 

estrutura e ditam os princípios que dão sustentação às organizações. Os talentos 

humanos utilizam os recursos disponíveis para fazer funcionar a organização. 

 Elton Mayo é o criador do “movimento das relações humanas”, o qual 

desenvolveu o conceito de que trabalhadores devem ser, antes de qualquer coisa, 

vistos como seres humanos. Foi chamado de fundador do movimento das relações 

humanas e da sociologia industrial. Em suas pesquisas que focalizam a fadiga, os 

acidentes e a rotatividade no trabalho, Mayo procurou as causas destes fatores 

introduzindo modificações ou ações que melhoraram a produtividade, reduziram o 

absenteísmo e elevaram o moral dos trabalhadores. Mayo observou que, quando os 

próprios trabalhadores tiveram participação efetiva nas ações implementadas, a 
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melhoria foi ainda maior. As descobertas de Mayo permitiram uma conscientização e 

um entendimento mais completo do “fator humano” nas situações de trabalho.  

Também elucidaram a importância da comunicação entre trabalhadores e gerência, 

e fundamentaram os primeiros conceitos de liderança na gestão das pessoas nas 

organizações (MAYO, 1977). 

 Edgar H. Shein, professor de administração do Massachussets Institute of 

Techinology, USA, teve Douglas McGregor como colega, cujo trabalho e 

personalidade o influenciaram. Shein destaca-se como influente pesquisador, 

consultor em especial sobre a motivação individual, as dinâmicas das carreiras e a 

cultura organizacional (PUGH e HICKSON, 2004) 

  Schein (1980) analisa a motivação por intermédio da investigação de 

pressupostos subjacentes que os gerentes aplicam sobre as pessoas que eles 

gerenciam. Ele sugere:  

a. o modelo racional econômico - aqui, os gerentes consideram os empregados 

como seres motivados predominantemente pelos incentivos econômicos. O 

empregado é passivo e indolente e deve ser controlado pela gerência. É a base 

da abordagem Tayloriana de gerenciamento. Esta abordagem conduz à 

possibilidade de produção em massa na indústria, mas foi derrubada quando 

os sindicatos se tornaram poderosos e as tarefas mais complexas exigiam dos 

empregados mais do que “um par de mãos”;  

b. o modelo social - foi desenvolvido a partir da conscientização da necessidade 

do trabalhador de criar identidade com os demais, dentro de seu grupo de 

trabalho. As normas e as pressões do grupo têm grande poder sobre a 

produção e sobre o comportamento individual. Likert (1967) trata da 

necessidade da liderança “centrada no empregado” assim como do 

gerenciamento participativo; 

c. o modelo da auto-realização - é o modelo sobre o qual a análise do psicólogo 

clínico Abraham Maslow exerce muita influência. Ele sustenta que a “auto-

realização” é a forma mais elevada da necessidade mental humana, superando 

as satisfações econômica e social. McGregor (1975) desenvolve a mesma 
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abordagem na Teoria X, e Herzberg, também no seu modelo de 

“enriquecimento de cargos” (HERZBERG, 1966); 

d. o modelo complexo - Schein (1980) afirma que as teorias mais antigas estão 

baseadas em concepções genéricas e simplificadas. Ele afirma que a 

motivação varia de pessoa para pessoa, de situação para situação e de um 

momento para outro. Os impactos causados por incentivos podem também 

variar, pois ao mesmo tempo em que satisfazem necessidades econômicas 

básicas, podem satisfazer as necessidades de auto-realização. É, portanto, 

importante usar uma flexibilidade no comportamento gerencial, ou seja, é 

necessário utilizar a “abordagem contingencial”, exemplificada por Lawrence e 

Davis (1977), Donalson e Lorsch (1983) e Vroom (1974) citados por Pugh e 

Hickson (2004), dentre outros. Existem poucos princípios que explicam o 

comportamento organizacional, pois os seres humanos são complexos, 

diferentes, gerando pouca possibilidade de fazer generalizações simplificadas. 

Assim, a ciência do comportamento desenvolveu conceitos gerais e alterou sua 

aplicação para determinadas situações, o que mostra que líderes eficazes não 

devem sempre buscar as idéias de seus seguidores antes de tomar decisões. 

Em vez disto, o estilo participativo de liderança pode ser o melhor em algumas 

situações, apesar de, em outras, o estilo autocrático se mostre mais eficaz. Em 

outras palavras, a eficácia do estilo de liderança depende da situação na qual é 

empregado, o que remete à teoria da abordagem contigencial. 

 Schein acredita que o fator principal que determina a motivação é o 

contrato psicológico que constitui o conjunto de expectativas não escritas. As 

expectativas incluem fatores econômicos, por exemplo, a remuneração, a segurança 

no emprego e também outras preocupações como tratamento digno e oportunidade 

de aprender e de se desenvolver. Quando este contrato psicológico é rompido, 

ocorrem greves e turn-overs (rotatividade de mão-de-obra). 

 Schein (1980) visualiza um processo contínuo de ajustamento entre 

indivíduo e organização, fundamental para compreender o planejamento de recursos 

humanos da organização e o planejamento da carreira para o indivíduo. Cada 

indivíduo desenvolve competências, em particular nos primeiros anos de carreira na 

organização. A compreensão da dinâmica de desenvolvimento de carreira é 
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importante para aprimorar o processo de ajustamento entre as necessidades do 

indivíduo e as necessidades da organização de forma que as crises de início, meio e 

fim de carreira possam ser tratadas de forma efetiva. Também analisa 

criteriosamente a cultura organizacional; segundo Johann (1998), administrar a 

cultura da organização deve ser a prioridade das prioridades: todas as formas de 

gerenciamento de pessoas e de instrumentos de recursos humanos devem 

subordinar-se à gestão da cultura organizacional.  

 Empresas míopes ainda acreditam que apenas a gestão de pessoas pode 

fazer os indivíduos levarem suas empresas a produzir apenas mais, melhor, mais  

barato e mais rapidamente. Esta é uma enfermidade do paradigma ultrapassado. A 

gestão de pessoas deve ser vista como coadjuvante de um processo, no qual o 

papel principal cabe à administração profissional, pois como atestam Kotter e 

Heskett (1995), cultura e rentabilidade estão fortemente correlacionadas.  

 Adentrar os corações e as mentes das pessoas de uma empresa significa 

passar de um estágio primitivo de gestão de pessoas para um estágio extremamente 

evoluído, no qual os indivíduos passam a integrar e a compartilhar uma espécie de 

inconsciente coletivo da sua organização. Quando se compartilham corações e 

mentes, os mecanismos de gerenciamento de recursos humanos, como o 

desenvolvimento da carreira e a remuneração estratégica, ficam atrelados a um 

plano superior em que a gestão de pessoas passa a subordinar-se à gestão da 

cultura de uma organização (SCHEIN, 1980).  

 
4.2.9 Líderes e gerentes: seu papel no contexto organizacional 
 

 Os pressupostos teóricos abordam as diferenças entre líderes e gerentes. 

Neste tópico, busca-se caracterizá-los, identificando as semelhanças e diferenças 

em seus papéis no contexto das organizações. O líder situa-se em vários níveis 

acima do gerente, na hierarquia organizacional, sendo aquele que domina o 

contexto, enquanto o gerente é aquele que se rende ao líder. Portanto, líder e 

gerente poderiam ser pessoas distintas. O líder daria o direcionamento estratégico 
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da organização, cabendo ao gerente o desenvolvimento tático e o controle de sua 

operacionalização (BOTELHO, 1992)..  

 De acordo com Botelho (1992), há anos são estudadas as diferenças de 

comportamento entre o gerente e o líder, no que tange as suas visões da realidade e 

do contexto das organizações na sociedade. Nestes estudos, foram identificados os 

diferentes posicionamentos dos gerentes e dos líderes. O gerente apóia-se nas 

regras, normas e procedimentos, enquanto o líder se apóia em suas capacitações, 

habilidades e nas pessoas que trabalham sob seu comando. Para o gerente, a rotina 

diária é uma batalha constante a ser vencida. Para o líder, ela é o reinício de novas 

oportunidades.  

 Para o gerente, as crises são problemas desgastantes e aborrecidos. 

Para o líder, são situações inevitáveis que têm de ser enfrentadas com competência 

e discernimento. As ações dos gerentes são distintas das dos subordinados, tendo 

cada um o seu papel. Para o líder, as distinções existem apenas em virtude das 

competências diversas. O gerente comunica apenas o necessário e o suficiente para 

manter as atividades; enquanto que, para o líder, comunicação é sinônimo de 

debate, pesquisa, troca e aculturamento mútuo. Os conflitos são resolvidos pelo 

gerente através do poder conferido pela hierarquia; já com o líder, eles são 

debatidos, estudados e aproveitados como oportunidade para crescimento 

(BOTELHO, 1992). 

 Segundo o autor, o gerente sente necessidade de ver, acompanhar e 

controlar tudo. O líder procura ver e controlar o que é importante e conseqüente. O 

primeiro não estimula a criatividade, pois entende que é melhor repetir do que inovar 

e ter assim um resultado mais previsível. O último estimula a criatividade e entende 

que, sempre que possível, deve-se inovar, pois isto faz parte da administração. A 

cultura do gerente é específica de uma tarefa ou função; a do líder é ampla, visando 

entender e criar alternativas futuras. Aquele delega o que fazer; este delega, 

também, o como fazer. O gerente não busca desafios, uma vez que eles alteram o 

que já existe; o líder os cria e enfrenta; perde e ganha com naturalidade. O foco de 

atenção do gerente está voltado, unicamente, para dentro da empresa; o do líder 

está, pelo contrário, voltado para fora, pois é de lá que ele tira lições e possibilidades 

novas.  
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 O poder do gerente está no seu cargo (estrutura formal: autoridade - 

WEBER, 1979); o do líder, na sua competência (estrutura informal: do poder – 

WEBER, 1979). Os procedimentos do primeiro são repetitivos e constantes; os do 

segundo mudam de acordo com a situação e suas exigências. O processo decisório 

do gerente obedece à hierarquia e ao poder conferido a ela. O líder decide para 

gerar ações e resultados, independentemente da hierarquia. Para o gerente, os 

subordinados estão ali para obedecer e cumprir as regras. Para o líder, eles estão ali 

para se desenvolver e se realizar. O trabalho para o gerente é uma simples troca 

econômica; para o líder, além da troca econômica, é um processo de enriquecimento 

cultural (BOTELHO, 1992). 

 Para o gerente, o treinamento deve limitar-se ao necessário para a 

realização de uma tarefa. Para o líder, ele serve para preparar o futuro das pessoas 

e dos negócios. O primeiro vive hoje, aqui e agora; o líder vive hoje, mas preocupa-

se em como o presente afetará o futuro. A visão dos negócios do gerente é a do 

especialista; a do líder é ampla, é a do generalista. Embora reconheça o valor do 

gerenciamento nas empresas, Botelho (1992) julga que, dentro da visão e situação 

atual, há maior necessidade de liderança do que gerenciamento. Bennis (1996), em 

seu trabalho “A formação do líder”, identifica diferenças “grandes e cruciais” entre os 

dois papéis, como pode ser verificado no Quadro 1 elaborado por Tolfo (2004).  

 Liderança e gerência são dois papéis importantíssimos, mas 

profundamente diferentes dentro da organização. Com freqüência, vêem-se pessoas 

em posição de destaque agindo de forma errada. Um dos principais problemas 

enfrentados pelas empresas é que elas são pouco lideradas e muito gerenciadas. 

Não se presta atenção suficiente em fazer o que precisa ser feito, enquanto se 

presta atenção demais em obedecer aos padrões. Parte dos erros está nas escolas 

de administração que ensinam alunos a ser bons técnicos e bons membros de 

equipe, mas não os treinam para a liderança (BENNIS, 1996). 
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QUADRO 1 - Diferenças entre gerentes e líderes 
Gerência (tradicional) Liderança 

Elabora agendas com planos Desenvolvimento de visões e estratégias 

Redes de relacionamentos por meio de hierarquia 
formal 

Redes de relacionamentos convergentes 

Ação pelo comando Ação pela inspiração 

Rigidez Flexibilidade 

Controle Autonomia 

Mantém o sistema vigente Gera mudanças úteis, desenvolve 

Administra Inova 

Focada nos sistemas e estruturas Focaliza as pessoas 

Visão limitada Perspectiva ampla 

Questiona como e quando Questiona o quê e o porquê 

Aceita o status quo Desafia o status quo 

Faz corretamente Faz a coisa certa 

Fonte: Tolfo, 2004, p.277 

 

4.2.10 Liderança nas empresas prestadoras de serviço de consultoria 

 
 A competitividade das empresas não está primariamente baseada em 

preço, mas nos mecanismos sociais como confiança e credibilidade, reputação e 

referências “boca-a-boca”. Os líderes devem explorar o papel destas “instituições” 

sociais e analisar as implicações destas para o marketing de serviços de consultoria, 

para depois se formular estratégias (DAWES; DOWLING; PATTERSON, 1992). 

 Do ponto de vista de marketing de serviços, os mecanismos competitivos 

mencionados geram desafios consideráveis para as Lideranças, uma vez que são 

baseados em valores percebidos de desempenho e na satisfação do cliente.  

 Quais devem ser as melhores estratégias de liderança para as empresas 

de consultoria, dentro das novas realidades competitivas nas quais se fala em 

revitalização corporativa, capacidade de previsão do setor e intenção estratégica? A 

boa estratégia deve sempre começar dentro da própria empresa que se propõe a 

“vender” consultoria (HAMEL e PRAHALAD, 1995).   
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 Medir objetivamente a qualidade do serviço prestado via consultoria é 

muito difícil. Os serviços de consultoria são intangíveis, singulares e idiossincráticos. 

Consultoria não é uma profissão institucionalizada. Na perspectiva do cliente, os 

vários serviços de consultoria representam incerteza quanto à qualidade do que está 

sendo comprado. 

 Glückler e Armbrüster (2003) sistematizaram a incerteza em duas 

categorias: incerteza institucional e incerteza transacional. A institucional refere-se à 

falta de padrões de profissionalização formal e padrões de produtos em consultoria. 

A transacional refere-se aos aspectos de confidencialidade das informações colhidas 

e no caráter interativo consultor/cliente na co-produção do trabalho. 

 Dentro desta visão de incertezas por parte dos clientes, as instituições 

sociais informais como a reputação, a credibilidade pessoal e referências boca-a-

boca  tornam-se  importantíssimas. Isto é particularmente verdadeiro para o mercado 

consultor, no qual existe um paradoxo: de um lado, as incertezas institucionais e 

transacionais para os clientes; de outro, a alta demanda por serviços. 

 Reputação é o valor percebido dos desempenhos passadas da empresa 

consultora. Isto é público, quando disponível no mercado gestor. A reputação pública 

de grandes empresas consultoras é transportada de forma primária através da mídia 

e da comunicação boca-a-boca. Esse aspecto estratifica o mercado naqueles com 

ou sem reputação, bem como em áreas diferentes de competência. A reputação 

deve ser continuamente suplementada por maiores e melhores informações que 

venham validá-la e solidificá-la no mercado. Entretanto, a reputação pública somente 

não é um mecanismo satisfatório para reduzir as incertezas dos clientes (GLÜCKER 

e ARMBRÜSTER, 2003). 

 Confiança pessoal entre consultores e clientes, a qual se desenvolveu e 

evoluiu na prévia cooperação mútua, é uma base confiável para selecionar um 

parceiro para se realizar a transação. As relações positivas passadas produzem 

expectativas positivas para ações futuras e constroem a credibilidade e a certeza de 

que o parceiro transacional não se comportará de forma oportunista. Entretanto, 

essa construção de confiança tem evolução lenta e, muitas vezes, está limitada a um 

pequeno número de pessoas envolvidas no processo (GLÜCKLER e 

ARMBRÜSTER, 2003). 
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 As referências “boca-a-boca” representam um canal de ligação entre a 

reputação pública e a credibilidade baseada na experiência. Transporta “feedbacks” 

de qualidade entre os gestores sem qualquer interferência da mídia. Faz crescer o 

número de empresas nas quais o consultor tornar-se-á conhecido pelas referências 

passadas (GLÜCKLER e ARMBRÜSTER, 2003). 

 O papel do preço é relativamente insignificante em comparação aos três 

mecanismos acima. Dentro de uma mesma área de competência consultiva, o preço 

primariamente não faz a diferença (GLÜCKLER e AMBRÜSTER, 2003). 

 Retenção de clientes é um fator central no sucesso de empresas de 

consultoria, porque permite às mesmas focar em projetos lucrativos, expandir seus 

negócios e limitar o custo de aquisição de novos clientes. Em média, a maioria de 

empresas de consultoria gera 80% de seus serviços a partir de projetos de follow-up 

em consultorias já fornecidas e implantadas. Acredita-se que os contatos pessoais 

nos negócios são as formas mais eficazes de estreitar relacionamentos com os 

clientes. Os clientes consideram o “sucesso de projetos anteriores” e “a credibilidade 

na gestão de consultoria” como os fatores mais importantes para a manutenção da 

empresa consultora (BARCHEWITZ e ARMBRUESTER, 2004).   
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5  CARACTERÍSTICAS E HABILIDADES DE LIDERANÇA NA 
PERCEPÇÃO DE DIVERSOS AUTORES 

 

5.1 Características e habilidades de liderança segundo Robert Katz 

 

 Um dos primeiros estudos a respeito das habilidades de liderança foi 

realizado por Katz (1974). Ele foi professor em Harvard e em Stanford, além de 

dirigir empresas e atuar como consultor. Seus estudos identificavam três grupos de 

habilidades básicas que o líder deveria possuir em graus variados, dependendo do 

nível de administração que estivesse exercendo. 

 

 a.  Habilidades técnicas 
 

 Elas são definidas como entendimento e proficiência em uma atividade 

específica, que particularmente envolva métodos, processos e procedimentos. 

Habilidade técnica envolve conhecimento especializado, capacidade analítica e 

facilidade no uso de ferramentas e técnicas dentro de uma determinada disciplina. 

 

 b.  Habilidades humanas 
 

 A habilidade humana é a capacidade que o líder deve ter para trabalhar 

efetivamente como membro de um grupo e para obter esforço cooperativo do grupo 

por ele liderado. A real habilidade em saber trabalhar com outras pessoas deve 

tornar-se uma atividade contínua e natural, uma vez que a mesma envolve 

sensibilidade não só nos momentos de tomadas de decisões, mas também no dia-a-

dia. 

 Para que esta habilidade seja efetiva, deve ser natural e 

“inconscientemente” desenvolvida e, da mesma forma, de modo consistente, ser 

demonstrada em cada ação do indivíduo. 
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 c.  Habilidades conceituais 
 

 A habilidade conceitual consiste na capacidade de visualizar o 

empreendimento como um todo, isto é, reconhecer como as várias funções dentro 

da organização são interdependentes, e como mudanças em cada parte podem 

afetar todas as demais. 

 Reconhecer relacionamentos, percebendo se os elementos significativos 

existentes em cada situação permitem ao líder ser capaz de atuar proativamente, o 

que acarreta um fluxo saudável de cumprimento de atividades em toda a 

organização. 

 Pode-se dizer que a habilidade conceitual incorpora considerações dos 

demais aspectos, técnicos e humanos. Ainda que o conceito de “habilidade” seja a 

capacidade de transformar conhecimento em ação, o líder deve ser capaz de 

transitar entre as três habilidades, ao desempenhar atividades técnicas (habilidades 

técnicas), ter entendimento e motivação em nível individual e de grupo (habilidades 

humanas), promover a coordenação e integração de todas as atividades da 

organização, conduzindo para um objetivo comum (habilidade conceitual). 

 Na prática, estas habilidades encontram-se profundamente inter-

relacionadas, sendo difícil identificar onde uma termina e começa a outra. Qual a 

habilidade mais adequada para cada nível da administração? 

 Em níveis inferiores, a habilidade técnica ainda é responsável por muitos 

dos grandes avanços empresariais. À medida que o administrador se move em 

direção ao ápice da pirâmide organizacional, afastando-se do “processo 

operacional”, a necessidade da habilidade técnica torna-se menos importante, visto 

que o mesmo já deve ter preparado os subordinados e pode ajudá-los a resolver 

seus problemas. Já no topo, a habilidade técnica pode até não mais ser necessária, 

e o executivo pode ainda ser capaz de atuar eficazmente, se suas habilidades 

humanas e conceituais estiverem bem desenvolvidas. 

 Katz (1974) retoma alguns conceitos que haviam sido abordados por 

Fayol, no que tange funções administrativas. Em sua obra "Administração Geral e 
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Industrial", Fayol (1977, p.15) concluía que “a capacidade principal de um operário é 

a técnica” e que “à medida que se eleva a escala hierárquica, a importância da 

capacidade administrativa aumenta enquanto a da capacidade técnica diminui”. 

 A habilidade humana de trabalhar com outras pessoas é considerada 

essencial para a administração efetiva em cada nível. Entretanto, sua importância 

seria maior nos níveis mais baixos da hierarquia, onde a interação entre gerentes e 

subordinados é elevada. 

 Para o nível mais alto da administração, a habilidade conceitual torna-se a 

mais importante de todas. Um diretor-executivo pode ter deficiências de habilidade 

técnica ou humana e, ainda assim, ser efetivo, se contar com subordinados que 

apresentem as demais habilidades em grau elevado. Todavia, se sua habilidade 

conceitual for fraca, o sucesso de toda a organização poderá ser ameaçado (KATZ, 

1974). 

 

5.2 A liderança de acordo com a perspectiva de Charles Handy 
 

 Segundo Handy (1996), a linguagem emergente nas organizações é a 

linguagem da política, não da tecnocracia; da liderança, não da gerência. O discurso 

atual consiste em adocracia, federalismo, alianças, equipes, delegação de poderes e 

espaço para iniciativa. As palavras-chave são alternativas, não planos; possível, em 

lugar de perfeito, e envolvimento no lugar de obediência. 

 O princípio da “subsidiariedade”, ou seja, a orientação política que 

significa a concessão de poder sustenta que um organismo superior não deve 

assumir responsabilidades que podem e devem ser exercidas por um organismo 

subordinado. Isto significa que furtar as responsabilidades das pessoas é errado. Tal 

furto seria normal na antiga linguagem empresarial e justificado se o propósito da 

organização fosse apenas evitar erros. 

 Este tipo de controle organizacional em que se assegura que os erros 

jamais aconteçam é inibidor e nada criativo. Tal conceito denota a ausência de 

experiências. No conceito de subsidiariedade o controle vem depois do fato. Deve-se 
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confiar nas pessoas ou grupos até prova em contrário. A tarefa do líder é assegurar 

que as pessoas ou grupos sejam suficientemente competentes para exercer a 

responsabilidade a eles atribuída e que compreendam as metas da organização, 

comprometendo-se com elas. 

 De acordo com Handy (1996), é árdua a tarefa de conduzir uma 

comunidade em que a autoridade precisa ser conquistada. Exige-se uma 

combinação de atributos: 

a. crença em si mesmo, combinada com a humildade de aceitar que às vezes  

pode-se estar errado, que outros também têm idéias e que ouvir é tão 

importante quanto falar; 

b. a paixão pelo trabalho, combinada com uma consciência de outras realidades; 

c. o amor pelas pessoas, combinado com a capacidade para a solidão, pois 

poucos agradecerão ao líder pelo que der certo, mas muitos o condenarão 

quando os resultados forem negativos. “Grandes líderes precisam colher sua 

satisfação a partir do sucesso dos outros, dando-lhes o reconhecimento que 

muitas vezes lhes é negado”. 

 

 Handy afirma que conviver com estes paradoxos exige grande força de 

caráter e uma crença no que faz, e sustenta que “grandes líderes se originam de 

grandes causas, mas líderes dando o melhor de si também as originam”. Para que 

estes líderes surjam nas organizações, é preciso que estas abracem uma causa 

maior e mais abrangente do que o enriquecimento dos acionistas. 

 

5.3 A liderança de acordo com a perspectiva de William Bridges (1996) 
 

 Segundo Bridges (1996), as idéias que as pessoas têm sobre liderança 

refletem os valores e as preocupações mais gerais de sua época. Toda geração se 

rebela não apenas contra determinados líderes, mas, também contra o próprio estilo 

de liderança por eles adotado. 
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 Atualmente, há uma reação negativa ao estilo “patriarcal”, que foi notório 

nas organizações militares da Segunda Guerra Mundial, e que, daí em diante, 

passou a conduzir as organizações industriais no período da Guerra Fria. 

 O executivo de estilo militar não é tão adequado hoje, embora, segundo 

Bridges (1996), o porquê não seja tão óbvio como se possa imaginar. Estaria isto 

relacionado à “feminização” do local de trabalho, em função do aumento percentual 

de mulheres que se eleva de forma considerável? Seria proveniente do movimento 

do potencial humano, pela ação antiguerra e pelos movimentos de liberação étnica 

das décadas de 60 e 70? 

 Houve uma época em que as metáforas sobre liderança baseavam-se na 

Fisiologia, segundo a qual o líder era a cabeça e a organização, o corpo. 

 Hoje, tais comparações contrariam a natureza, pois esta não é 

hierárquica. A sabedoria é distribuída por todo o sistema: todas as células repelem o 

invasor; os peixes em um cardume movem-se como se fossem um só. 

 Na opinião de Bridges (1996), três características assinalam o modo como 

hoje se obtém cada vez mais a realização de trabalho e, juntas, essas 

características moldam o tipo de liderança requerida. A primeira é que se trabalha 

em organizações, setores de mercados e sociedades que mudam rápida e 

freqüentemente. A segunda é que, seja qual for a atividade ou profissão, gasta-se 

muito mais tempo manipulando informações sobre determinados assuntos do que 

tratando do assunto em si. A terceira é que a produção e as atividades de apoio a 

ela, outrora integradas em uma única organização, estão agora cada vez mais 

distribuídas entre diferentes organizações.  

 As “mudanças” relevantes são aquelas que forçam a reconfigurar a 

organização para tirar proveito delas ou sobreviver a elas. Estão relacionadas aos 

desenvolvimentos tecnológicos: as pessoas são forçadas a aprender novas e 

completas formas de fazer as coisas; possibilitam rápidas modificações em produtos 

e serviços, e possibilitam uma comunicação aperfeiçoada. 

 No entanto, observa-se que muitas organizações estão tentando tornar-se 

flexíveis e reativas em termos comportamentais, sem admitir quanta inflexibilidade e 
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falta de reatividade são geradas em suas estruturas e sistemas. Isto significa que 

uma empresa pode ir à falência, apesar de seus empregados trabalharem com 

perfeição. Na verdade, o moderno jogo empresarial não é jogado com eficácia pelas 

pessoas que fazem sua parte individualmente, mas, segundo a sinergia da equipe 

que executa as tarefas empresariais (BRIDGES, 1996). 

 Outro fator que torna os cargos disfuncionais é que, cada vez mais, o 

trabalho está baseado no conhecimento em vez de no ofício. Desta forma, torna-se 

difícil dividi-lo em funções distintas, pois em vez de baseado em ações repetitivas, 

ele consiste em um diálogo entre pessoas e dados. Neste contexto, torna-se comum 

o treinamento multifuncional, desfazendo-se gradualmente os perfis de um cargo ou 

função. Nestas equipes, a liderança passa de pessoa para pessoa, à medida que as 

fases do projeto se sucedem e diferentes habilidades se tornam decisivas 

(BRIDGES, 1996). 

 Outro fator observado que vem derrubando os conhecidos perfis dos 

cargos é a descoberta feita pelas organizações multiformes de que é antieconômico 

empregar todos os trabalhadores necessários à realização de todo o trabalho a ser 

feito. Contratam pessoas apenas pelo tempo necessário, contratam consultores e 

profissionais autônomos. Outros, já são contratados coletivamente pela terceirização 

de todas as tarefas (BRIDGES, 1996). 

 Esta organização requer uma nova liderança responsável por integrar, 

provar e orquestrar as atividades dos vários grupos de projetos. Deve existir a 

liderança de cada membro da equipe, que incorpore a iniciativa, a capacidade de 

autogerenciamento, a agilidade para tomar decisões difíceis, a absorção dos valores 

da organização e o senso de responsabilidade profissional. 

 Nessa organização, a liderança nada tem a ver com dizer às pessoas o 

que fazer, ou emitir ordem no estilo militar. A dinâmica interior é a força motriz em 

vez de uma força externa. Os líderes funcionam como pontos de energia em torno 

dos quais as atividades se agrupam. A metáfora criada por Robert Greenleaf do líder 

como servo se encaixa bem na organização sem cargos. 

 Se a organização é repleta de detentores de cargos e possui uma 

estrutura hierárquica para mantê-los em duas posições, o tradicional líder patriarcal 
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combina bem com ela, até que essa organização esteja exposta a um ambiente de 

mudanças constantes e radicais. Então, não resistirá. 

 Talvez a forma mais simples de falar sobre líderes requeridos pela 

organização sem cargos seja dizer que a liderança em si está sendo afastada dos 

cargos. A tarefa agora é esquecer os cargos e voltar-se para o trabalho que requer 

realização. A liderança requer realização (BRIDGES, 1996). 

 

5.4 A liderança de acordo com a perspectiva de Sally Helgesen (1996) 
 

 Uma grande renovação do interesse no tema da liderança tem 

caracterizado as duas últimas décadas. As universidades deram início a cursos no 

sentido de estudar, ensinar e despertar a liderança. Organizações, no ritmo 

assustador das mudanças, financiaram fóruns e seminários para ensinar habilidades 

de liderança. Helgesen (1996) desempenhou um papel nesse renascimento: 

observou a atuação de líderes, tentou definir e criar categorias sobre o que fazem e 

aconselhou seu público e leitores a desenvolverem sua própria capacidade de 

liderar. 

 A premissa de que “líderes são líderes em virtude da posição que 

ocupam” foi base de muitos estudos sobre liderança, entretanto, a autora argumenta 

que tal premissa também é desmoralizante e cada vez mais obsoleta. 

Desmoralizante porque o inexorável engrandecimento daqueles em altos cargos faz 

com que as organizações se tornem vítimas da síndrome de heróis e zangões, 

exaltando o valor daqueles em cargos de poder, enquanto, de forma implícita, 

despreza as contribuições daqueles que não atingem o topo. 

 Essa atitude, muitas vezes camuflada por meio de termos respeitosos 

como “nosso pessoal é nosso bem mais importante”, é evidente em vários lemas 

que desfrutaram de grande popularidade durante a última década: “lidere, siga ou 

saia do caminho”, ou “a menos que você seja o cavalo da frente, a visão nunca 

muda.”. 
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 Segundo Helgesen (1996), o fato é, evidentemente, que grande parte das 

pessoas jamais chegará a ser o “cavalo da frente” em suas organizações: o número 

de cargos de topo é limitado. Por conseguinte, a equiparação entre habilidades de 

liderança e posição hierárquica deve causar, por sua natureza, frustração e 

descrença entre os colaboradores comuns, negando-lhes um sentimento de 

propriedade na empresa em que foram engajados, e desestimulando-lhes  

participação e dedicação. Estas organizações estão se tornando obsoletas e não 

refletem a estrutura descentralizada e orgânica que Drucker (1996) chamou de 

organização voltada para o conhecimento (learning organization), dominante na era 

pós-capitalista. 

 Drucker observa que “os conhecimentos” nas organizações que atuam de 

modo produtivo são largamente distribuídos e podem ser encontrados da base ao 

topo da organização. Cada um possui conjuntos específicos de habilidades e 

especializações, sujeitos a atualização contínua. 

 A tecnologia leva o poder da cabeça de uma organização para distribuí-lo 

entre aqueles que constituem as mãos, tornando poderosa cada camada das 

organizações. È isto que as torna flexíveis e enxutas. Este tipo de organização 

possui equipes que definem os próprios objetivos e encontra os meios para atingi-

los, integrando a concepção das tarefas em sua execução. 

 Estas equipes são livres para usar qualquer nova informação que lhes 

chegue para refinar seus métodos e objetivos durante o trabalho. Estas equipes de 

funcionários comuns são, cada vez mais, importantes por se encontrarem no ponto 

de interseção da organização com seus clientes, o que obriga a organização a dar 

suporte e autonomia às equipes de linha de frente. 

 Esta é a razão pela qual o estilo de liderança de cima para baixo, 

extremamente hierárquico, é fadado ao fracasso. Este estilo cria um gap entre a 

organização e seus clientes, pois o elo é fraco e privado da capacidade de usar a 

experiência e a informação que possui para responder direta e rapidamente aos 

interesses dos clientes. 

 As organizações voltadas para o conhecimento existem e florescem 

agora, não no futuro distante, apesar de muitos ainda considerarem liderança como 
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sinônimo de altos cargos. Talvez seja difícil identificar os líderes de base. Helgesen 

(1996) afirma que se começará a olhar para aqueles na linha de frente em busca de 

liderança e à medida que a liderança de base tornar-se mais comum, começar-se-á 

a reconhecer e a conduzir as organizações mais partidárias da liderança 

desenvolvida, independentemente da classe ou do status oficial. 

 Os líderes de base possuem um profundo conhecimento da empresa, seu 

pensamento sobre a empresa tem um tom filosófico e influencia aqueles à sua volta 

a trabalharem de forma inovadora e decisiva. Conhecem as habilidades de seus 

colegas e utilizam este conhecimento, direcionando recursos para onde são 

necessários. É um facilitador de poder. Empresas que possuem líderes de base  

reconhecem e valorizam o poder não-posicional. 

 Em algumas organizações, pessoas que assumem papéis de liderança 

não compatíveis com seus cargos são vistas como invasoras de uma área que, por 

direito, pertence a outro. Nestas organizações, os recursos fluem para aqueles em 

posição de comandá-los: como resultado, algumas pessoas com poder possuem 

mais recursos do que necessitam, enquanto os demais precisam fazer acontecer 

com muito menos. A autora complementa que isso é estático, irracional e ineficiente. 

 Segundo Helgesen (1996), quando se passa a reconhecer o 

encadeamento dinâmico das várias partes do todo, as estruturas antiquadas 

verticais começam a parecer menos uma reflexão de qualquer ordem natural e mais 

uma forma de organizar o mundo humano para refletir percepções. À medida que as 

organizações se adaptam ao novo entendimento, a liderança começará a florescer 

em lugares e formas inimagináveis. 

 

5.5 Liderança na perspectiva de Peter Drucker (1996)  
 

 Ao longo dos anos, Peter Drucker tem debatido com muitos líderes, 

centenas deles, sobre seus papéis, suas metas e seu desempenho. As lições são 

inequívocas para o autor: “líderes natos” podem existir, mas “a liderança pode e 

deve ser aprendida.” A segunda lição é que “personalidade de liderança”, “estilo de 

liderança” e “traços de liderança” não existem (DRUCKER, 1996). 
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 Mencionando os líderes mais efetivos, com os quais o autor trabalhou 

durante meio século, alguns se trancavam em seus escritórios e outros eram 

ultragregários. Uns eram “caras legais” (não muitos) e muitos outros disciplinados e 

austeros. Uns rápidos e impulsivos; outros analisavam e levavam uma eternidade 

para tomar uma decisão. Alguns cordiais, outros indiferentes, mesmo após anos 

trabalhando perto de outras pessoas. Uns falavam de suas famílias, outros jamais 

mencionaram algo que não fizesse parte das tarefas em questão.  

 Alguns líderes eram vaidosos e isso não lhes afetava o desempenho; 

alguns, modestos diante de uma falha, e isto também não lhes abalava o 

desempenho. Uns eram tão rígidos em suas vidas pessoais como os ermitões no 

deserto; outros, pomposos, amantes do prazer. Uns eram bons ouvintes, mas, entre 

os mais eficazes com quem o autor trabalhou, havia alguns solitários que ouviam 

apenas sua voz interior. 

 O único traço de personalidade que os líderes eficazes tinham em comum 

era algo que não possuíam: eles tinham pouco ou nenhum “carisma”, e pouco 

tinham a ver com o termo ou com seu significado. 

 Todos, entretanto, sabiam de quatro coisas simples: 

a. a única definição de líder é alguém que possui seguidores; sem seguidores não 

podem existir líderes; 

b. um líder eficaz não é alguém amado e admirado. É alguém cujos seguidores 

fazem as coisas certas. Popularidade não é liderança. Resultados, sim; 

c. os líderes são visíveis, portanto, servem de exemplo; 

d. liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos ou dinheiro. Significa 

responsabilidade. 

 Independentemente da diversidade de personalidade, estilo, capacidade e 

objetivos, os líderes eficazes com quem o autor trabalhou ou encontrou se 

comportavam de forma muito semelhante: 

 

a. não começavam pela pergunta: “o que eu quero?”, mas pela pergunta: “o que 

precisa ser feito?”; 

b. depois questionavam: “o que posso e devo fazer de importante?”; 
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c. questionavam: qual a missão de organização e quais suas metas? O que 

constitui o desempenho e os resultados nesta organização?; 

d. eram muito tolerantes com a diversidade das pessoas, não procuravam cópias 

de si mesmos. Raramente perguntavam “gosto ou não gosto dessa pessoa?”; 

mas eram totalmente intolerantes quando se tratava de maus desempenhos, 

padrões e valores negativos de alguém; 

e. não temiam a capacidade de seus colaboradores; ao contrário, desfrutavam 

dela; 

f. submetiam-se ao “teste do espelho”, isto é, certificavam-se de que a pessoa 

que viam no espelho pela manhã era o tipo que gostariam de ser, respeitar e 

acreditar. Desta forma, fortaleciam-se para fazer as coisas certas e não as 

populares. 

 

 Estes líderes não eram pregadores, eram pessoas ativas. Líderes 

eficazes delegam bem muitas coisas, no entanto, não delegam algo que apenas eles 

podem executar com excelência, aquilo que realmente tem importância, aquilo que 

define padrões, aquilo pelo que desejam ser lembrados. Eles agem. Eles agem. Eles 

agem. 

 

5.6 Liderança na perspectiva de Peter Senge (1996) 
 

 Por toda parte, ouvem-se diretores, presidentes e altos executivos falando 

sobre a necessidade de “transformar” suas organizações, convertê-las em 

organizações voltadas para o aprendizado e derrubar culturas burocráticas. 

Contudo, são escassas as evidências de transformações empresariais bem 

sucedidas. Além disso, a premissa de que apenas a alta administração pode 

provocar mudanças expressivas está perdendo a força (SENGE, 1996). 

 Porque se está preso à visão de que apenas a cúpula pode dar início às 

mudanças significativas? Uma das razões é o cinismo existente na maior parte das 

organizações após anos de modismos e comodismos administrativos. Outra razão é 

a diferença entre obediência e compromisso. Quando o compromisso legítimo é 

necessário, a autoridade hierárquica torna-se problemática. 
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Um valor somente é um valor, se for voluntariamente escolhido. 
Nenhum sistema de recompensa foi inventado sem que as pessoas 
em uma organização tivessem aprendido as regras do jogo. Não 
queremos apenas novos comportamentos. Queremos novos 
comportamentos pelas razões certas, porque as pessoas 
acreditavam sinceramente que abertura e mérito e outros valores 
determinantes realmente conduziriam a um ambiente de trabalho 
mais salutar e produtivo (SENGE, 1994). 

 

 A autoridade hierárquica evoca a obediência, não favorece o 

compromisso. Ninguém pode obrigar outra pessoa a aprender se o aprendizado 

envolve profundas mudanças nas crenças e nas atitudes, além de novas maneiras 

de pensar e agir (SENGE, 1996). 

 A terceira razão é que algumas ações da alta administração causam 

efeito contrário e levam a organização para trás. Reestruturações (downsizings)  têm 

efeitos colaterais, como medo, desconfiança, competitividade interna; e reduzem  

colaboração e cooperação. Processos como a avaliação 360º reforçam a 

mentalidade de obediência e reduzem a probabilidade de as pessoas trazerem à 

tona informações potencialmente embaraçosas (ARGYRIS, 1994 citado por SENGE, 

1996). 

 Onde predomina o controle, não existem confiança e responsabilidade 

compartilhada. Desta forma estas mudanças levam a organização para trás, não 

aprimoram o pensamento sistêmico, os modelos conceituais e não favorecem o 

diálogo. 

 O autor acredita que líderes são aquelas pessoas que “caminham na 

frente”, “sinceramente compromissadas com mudanças profundas em si mesmas e 

em suas organizações”. Lideram através do desenvolvimento de novas habilidades, 

recursos e empreendimentos, e provêm de várias partes da organização. 

 Senge (1996) aponta três tipos essenciais de líderes, nas organizações 

voltadas para o aprendizado: 

 

a. líderes de linha locais – empreendem experimentos organizacionais para testar 

se novos recursos de aprendizado conduzem a melhores negócios; 
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b. líderes executivos – apóiam os líderes de linha, desenvolvem infra-estrutura de 

aprendizado e guiam pelo exemplo; 

c. líderes intercomunicadores ou construtores de comunidade – são os 

semeadores da nova cultura; podem mover-se livremente pela organização 

para encontrar aqueles que estejam predispostos a efetuar mudanças. 

 

 O autor conclui que os desafios da liderança nas organizações são 

complexos e enfrentam questões sistêmicas em que a autoridade hierárquica é 

avessa a mudança. Nenhuma das questões sociais será resolvida pela autoridade 

hierárquica. Mudanças significativas exigirão imaginação, perseverança, diálogo e 

disposição para a sua realização. Os desafios não podem ser enfrentados por 

líderes heróicos isolados. Exigirão uma combinação de diferentes pessoas em 

diferentes posições, além de variadas formas de liderança. 

 

5.7 Liderança e cultura organizacional na perspectiva de Edgard Schein 
(1996) 

 

 Segundo Schein (1996), é sempre tentador partir do zero com novas 

idéias e esquecer-se da História.  

 Os líderes sempre foram estudados. A Psicologia Social tem feito da 

liderança o seu principal foco de pesquisa. Uma das mais consistentes descobertas 

é que aquilo que a liderança deveria ser depende da situação específica, da tarefa e 

das características dos subordinados ao líder. Todas as teorias sobre liderança 

carecem de uma preocupação com a dinâmica empresarial, sobretudo o fato de as 

organizações terem necessidades e problemas distintos em estágios diversos de 

sua evolução; isto significa que se deve especificar qual a relação do líder com a 

organização em determinado momento (SCHEIN, 1996). 

 O autor direciona o foco para os desafios com que defrontam os 

empresários e as pessoas que conduzem (diretores) as organizações, nos vários 

estágios do ciclo de vida da organização. Schein afirma que, pensando sobre 

organizações como sistemas dinâmicos com um ciclo de vida próprio, pode-se 
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identificar tais desafios e considerar suas implicações no comportamento de 

liderança: os desafios de criar, construir, manter e mudar (evoluir).   

 Pouco se diz sobre a incrível energia que certos empresários dispendem 

ao tentar uma abordagem após outra, superando etapas e até fracassos, 

empreendendo esforços com a finalidade de iniciar uma nova empresa. Esta 

energia, transmitida para os subordinados, é resultante de fortes convicções 

pessoais que motivam o empreendedor e geram estímulo nos demais. Estes 

profissionais dão vida à organização. Schein (1996) usa o termo “animador” para 

este tipo de líder. 

 Quando a organização já possui vida e potencial para sobreviver, as 

crenças, os valores e premissas do empresário são transmitidos aos modelos 

conceituais dos subordinados. 

 Isto ocorre de três formas: 

a. por meio da contratação de subordinados que pensem e sintam como 

empresários; 

b. doutrinação e socialização dos subordinados; 

c. pela estimulação dos subordinados por meio de seu próprio comportamento 

modelar. 

 

 Conflitos podem surgir se quem estiver na liderança quiser um processo 

de consenso para tomada de decisão baseado na equipe e, ao mesmo tempo, 

desejar manter total controle e recompensar os subordinados por proezas individuais 

na solução dos problemas. São políticas incoerentes quanto às tomadas de decisão, 

incentivos e recompensas, que podem criar organizações “neuróticas”. 

 Conflitos que se incorporam à cultura da organização não podem ser 

facilmente solucionados, pois estabelecem relação com a trajetória de sucesso da 

organização. 

 Segundo Schein (1996), os líderes precisam começar a pensar como 

agentes de mudança; o problema reside na aquisição de novos conceitos e 

habilidades, e na necessidade de desaprender o que não é mais útil à organização. 

Tudo isso envolve ansiedade, atitudes defensivas e resistência. Por outro lado, erros 
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podem ser cometidos, por isso, agir com cautela é primordial e pode impedir 

mudanças desastrosas, e irreversíveis. 

 Novas formas de governo e liderança terão de ser aprendidas. 

Aprendizado e mudança eternos serão as únicas constantes. Os líderes, segundo 

Schein (1996), deverão possuir as seguintes características: 

 

a. níveis extraordinários de percepção e compreensão das realidades do mundo e 

de si mesmos; 

b. níveis extraordinários de motivação que lhes permita aprender, reaprender e 

mudar; 

c. força emocional para gerenciar a própria ansiedade e a dos outros; 

d. habilidades para analisar premissas culturais, funcionais e disfuncionais, e 

desenvolver processos que ampliem a cultura; 

e. disposição e capacidade de envolver os demais e evocar a sua participação; 

f. disposição para compartilhar poder e controle sobre o conhecimento e as 

habilidades das pessoas. 

 Muitas destas características não estarão presentes em algumas pessoas 

o tempo todo, mas em muitas pessoas numa parte do tempo na medida em que as 

circunstâncias mudem e diferentes pessoas assumam papéis de liderança. 

 

5.8 A liderança segundo Warren Bennis e Burt Nanus  
 

 Neste tópico, são abordados os posicionamentos de Warren Bennis e Burt 

Nanus sobre a liderança, características e habilidades do líder e sua formação. A 

contribuição de Bennis e Nanus é considerada de grande importância para o tema. 

Suas obras “Líderes - Estratégias para assumir a verdadeira liderança”, elaborada 

pelos dois autores em 1988, e ”A Formação do Líder” de Bennis, 1996, reúnem os 

aspectos práticos e ao mesmo tempo fascinantes da liderança. Por este motivo foi 

elaborada uma síntese mais ampla das perspectivas destes autores.  
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 Na visão dos autores o líder da atualidade interage em um ambiente que 

pode ser resumido em três contextos principais: comprometimento, complexidade e 

credibilidade. 

 Para os autores acima citados, é cada vez menor o grau de compromisso 

entre a empresa e seus funcionários. Os líderes falham em transmitir visão, objetivos 

e confiança a seus seguidores, a quem não delegam autoridade. Deste modo, não 

existe o comprometimento dessas pessoas com a empresa, uma vez que elas não 

têm orientação para onde ir e o que se pretende conseguir com seus esforços.  

 As rápidas e súbitas mudanças da atualidade fazem com que o ambiente 

se torne cada vez mais complexo. As mudanças têm efeito profundo na sociedade e 

sobre a forma como são lideradas as organizações, por serem interagentes, 

descontínuas e em aceleração. A informação e o pensamento linear não são 

suficientes para atender às exigências impostas pela turbulência do clima 

empresarial.  

 Diante deste quadro de complexidade, a credibilidade passa a ser uma 

dádiva diante dos profundos sentimentos de insegurança tão comuns nos dias 

atuais. A sociedade procura uma nova perspectiva, a partir da qual serão exigidas 

redefinições fundamentais. Uma nova escala de valores será estabelecida. 

 Durante anos, líderes têm usado seu poder para controlar em vez de 

organizar, administrando a repressão em vez da expressão e mantendo seus 

seguidores estacionários, ao invés de mantê-los em evolução. A liderança efetiva 

pode movimentar as organizações de seu estado atual para estados futuros, criar 

visões de oportunidades potenciais, instilar comprometimento em seus empregados, 

assim como injetar novas culturas e estratégias nas organizações que mobilizam e 

enfocam energia e recursos.  

O verdadeiro líder é o que leva seus liderados a encontrarem 
significado em seu trabalho. Em suma, ele lhes dá poder e 
confiança. Poder visto como capacidade de traduzir a intenção em 
realidade e sustentá-la, através da busca de novas maneiras de 
atuar diante das mudanças ambientais (BENNIS e NANUS, 1988, 
p.6). 

 Mas, de que modo os líderes podem exercer esse poder? Quais são os 

fatores que os tornam líderes e fazem com que os demais o sigam? Bennis e Nanus 
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(1988), a partir de em pesquisa realizada junto a 90 líderes de empresas 

americanas, relacionam as seguintes habilidades humanas identificadas nessas 

pessoas:  

a. visão: a atenção aos resultados;  

b. comunicação: transmitir eficazmente o significado e interpretações partilhadas 

da realidade e facilitar a ação coordenada; 

c. confiança: resultado da responsabilidade final, previsibilidade e segurança; 

d. auto-conhecimento: ter consciência de seus pontos fortes e fracos. 

 Bennis (1995) aborda as competências da liderança, definindo-as como: o 

gerenciamento da atenção, do significado, da confiança e de si mesmo. Bennis 

(1996) relaciona, ainda, os “ingredientes essenciais” aos líderes: visão maior; paixão; 

integridade, composta por autoconhecimento, sinceridade e maturidade. É a 

essência da confiança, que passa a ser considerada como um produto e não como 

uma qualidade do líder; curiosidade e audácia. 

 Durante quase cinco anos, Bennis (1995) pesquisou os aspectos da 

liderança como uma forma de fundamentar seu primeiro livro sobre este tema. Para 

embasar seu estudo, desejava encontrar noventa líderes eficientes. O grupo final era 

formado por sessenta executivos de empresas, em sua maioria presentes na lista da 

revista Fortune, a qual ranqueia as 500 maiores empresas, e trinta do setor público. 

Sua meta era encontrar pessoas com habilidade para liderar, contrastando com 

aqueles que eram apenas “bons gerentes” – líderes de verdade que afetam a 

cultura, que são arquitetos sociais das suas organizações e que criam e mantêm 

valores. 

 O grupo de sessenta líderes empresariais não era diferente de qualquer 

perfil de alta liderança nos Estados Unidos. A média de idade era de 56 anos. A 

maioria era composta de homens brancos, sendo seis negros e seis mulheres. 

Buscando identificar as características comuns a esses líderes, tarefa que exigiu 

muitas investigações, Bennis encontrou, a princípio, mais diferenças do que 

semelhanças.  

O grupo era formado por pessoas que pensavam com o lado 
esquerdo e outras, com o lado direito do cérebro; algumas que 
queriam fazer sucesso, outras que não queriam; líderes que eram 
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eloqüentes e sabiam- se expressar e outros que eram sucintos e se 
expressavam mal. O mais interessante era que poucos integrantes 
do grupo tinham o estereótipo dos líderes carismáticos (BENNIS, 
1995, p.75).  

 

 Esta mesma constatação quanto ao carisma foi apontada por Drucker 

(1996), no prefácio da obra O líder do futuro. 

 Segundo Mendes (1996), o carisma é uma palavra de difícil definição. 

Trata-se de algo impalpável, mas fácil de reconhecer quando se está diante de 

alguém que o possua. Alguns o chamam de charme, outros de magnetismo pessoal 

ou liderança nata, relaciona-se com “sedução” operada em nível de inconsciente. O 

currículo de administração de empresas não o inclui. Tampouco os manuais trazem 

uma receita para adquirir carisma. No dicionário Aurélio, carisma é definido como 

uma espécie de força mágica, oriunda de poderes divinos ou diabólicos. Aliado ao 

domínio da técnica, o carisma encontra-se associado às pessoas cujo desempenho 

vai muito além da competência - não importa a profissão. Ao contrário das pessoas 

comuns, os carismáticos não se deixam escravizar por fórmulas predeterminadas de 

comportamento. Eles se ajustam rapidamente às necessidades de acordo com a 

situação. 

 Entre os atributos dos líderes carismáticos que seduzem seus 

subordinados estão a integridade e a impressão de que o líder acredita, 

incondicionalmente, nos valores que apregoa (MENDES, 1996). 

 Conger (1991, p. 25) entende que os líderes carismáticos distinguem-se 

da seguinte forma: 

a. percebem a oportunidade e formulam a visão. Estudos indicam que os líderes 

carismáticos possuem duas habilidades características que, quando 

combinadas, com freqüência os destacam dos demais. A primeira é a 

sensibilidade para as necessidades dos participantes. A segunda qualidade é 

uma habilidade incomum em ver as deficiências da situação existente, bem 

como as oportunidades à mão; 
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b. criam confiança na visão. Muitas vezes é importante que os subordinados 

desejem os objetivos propostos pelo líder. Assim, o líder carismático tem de 

gerar entre os subordinados uma confiança excepcional em sua pessoa e nos 

objetivos que articula. Então, faz isso por meio dos riscos que corre 

pessoalmente, de sua perícia não-convencional e de seu sacrifício pessoal. 

Essas qualidades destacam o líder carismático dos demais;  

c. atingem a visão. No final, os líderes carismáticos diferem-se dos demais devido 

ao uso extensivo que fazem do exemplo pessoal e da criação de um padrão de 

comportamento, do emprego de táticas não convencionais, e da prática de 

incutir o senso de poder a fim de demonstrar como sua visão pode ser atingida. 

Apesar da diversidade entre os líderes entrevistados, que era profunda e não 

devia ser desprezada, Bennis (1996) identificou certas áreas de competência 

compartilhadas por todos os noventa líderes, descritas a seguir. 

 Uma das características mais aparentes nesses líderes é sua capacidade 

de trazer as pessoas para perto de si, pois possuem um ponto de vista, um sonho, 

um conjunto de intenções, um programa, uma estrutura de referência. Transmitem 

um extraordinário senso de comprometimento, o que atrai as pessoas para eles. 

 Os líderes carismáticos gerenciam a atenção através de um ponto de 

vista envolvente. A visão inspira, anima e transforma, o que leva os demais a um 

lugar onde nunca foram.  

 Para tornar sonhos visíveis e alinhar as pessoas com os seus sonhos, os 

líderes precisam transmitir seus pontos de vista. A comunicação e o alinhamento 

ocorrem simultaneamente. Os líderes tornam as idéias tangíveis e reais para os 

demais, para que possam apoiá-las. A meta do líder não é simplesmente explicar ou 

esclarecer, mas criar um significado. Quanto mais complexa a organização, mais 

importante é essa capacidade. Líderes eficazes podem transmitir idéias através de 

diversas camadas da organização, a grandes distâncias, e mesmo através de sinais 

de interferência de grupos com interesses específicos e opostos.  

 Quanto maior a quantidade de informações disponibilizada para uma 

sociedade ou organização, quanto mais fatos e imagens, maior será sua sede de 
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significado. Os líderes somam fatos, conceitos e casos para produzir um significado 

para o público. 

 Líderes são pessoas com capacidade de se expressar plenamente. Elas 

também sabem o que querem e como comunicar isso aos demais, a fim de obter a 

cooperação e o apoio necessários. Todas as organizações dependem da existência 

de significados e interpretações partilhados da realidade, o que facilita a ação 

coordenada. As ações e símbolos de liderança estruturam e mobilizam o significado. 

Os líderes falam e definem o que anteriormente estava implícito ou não tinha sido 

proferido; depois, criam imagens, metáforas e modelos, a fim de proporcionar um 

foco para a nova atenção. Deste modo, consolidam ou desafiam o status quo. 

Portanto, um fator essencial em liderança é a capacidade de influenciar e organizar 

significado para os membros da organização. 

 O segundo aspecto é representado pelo estilo e pelos meios através dos 

quais os líderes transmitem e moldam significados. Variam desde exercícios visuais, 

musicais, de modelos e simbolismos, até uma imagem verbal mais excêntrica.  

 Apesar das variações de estilo, todo líder de sucesso está consciente de 

que uma organização se baseia em um conjunto de significados partilhados que 

definem e distribuem papéis e autoridade, ambos necessários à concretização de 

metas empresariais. 

 A confiança é essencial para todas as organizações, sendo o seu 

principal determinante a segurança, denominada “constância”, por Bennis (1995). 

Segundo este autor, estudos revelam que as pessoas preferem seguir indivíduos 

nos quais podem confiar – mesmo que discordem de seus pontos de vista –, do que 

pessoas com quem concordam, mas que são inconstantes em suas opiniões, 

denotando instabilidade. 

 A confiança possibilita que as pessoas realizem, funcionando como 

elemento que atenua o atrito natural entre elas. Confiança implica em 

responsabilidade final, previsibilidade e segurança. Confiança é a liga que mantém a 

integridade organizacional. 
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 Pessoas que se mostram previsíveis, cujos posicionamentos são 

conhecidos e mantidos, inspiram confiança. Os líderes efetivos são confiáveis e 

incansavelmente persistentes. Para tal devem apresentar estrutura psíquica estável 

e coesão de caráter. 

 Uma organização possui uma estrutura saudável quando tem um senso 

claro do que é e do que tem de fazer. Isto define integridade organizacional, e 

constitui a ferramenta com a qual líderes podem compreender e moldar sua cultura. 

Para que uma organização tenha integridade, é preciso que tenha identidade, isto é, 

que estejam definidos a razão de sua existência e seus objetivos. A liderança efetiva 

assume riscos, inova, contesta e muda a cultura organizacional quando necessário. 

Mas isto só é possível se houver paciência e coragem por parte de seus lideres, 

para enfrentar a oposição às mudanças, sejam estas quais forem e de onde vierem. 

 Outra competência da liderança é o gerenciamento de si próprio, com o 

líder conhecendo suas habilidades e limitações de forma eficaz. Os líderes 

conhecem seus pontos fortes e os valorizam, bem como seus pontos fracos, 

buscando compensá-los. Eles devem nutrir os pontos fortes com disciplina, isto é, 

conservar-se trabalhando e desenvolvendo os próprios talentos, sendo responsáveis 

por sua própria evolução. Não é preciso que os líderes sejam excepcionais em todos 

os aspectos, porem, é primordial que conheçam e não ignorem suas próprias falhas. 

Eles devem aprender a compensar as suas imperfeições. Os executivos eficazes 

normalmente formam uma assessoria que compensa suas fraquezas. Possuem a 

capacidade de discernir a necessidade de ajustar seus pontos fortes e fracos às 

necessidades da organização.  

 O autoconhecimento determina que os indivíduos que o possuem são 

bons em seus cargos; têm as habilidades necessárias, gostam do que fazem, pois 

seu trabalho satisfaz às suas necessidades e motivos básicos. E, finalmente, 

orgulham-se de seu trabalho, porque ele reflete seu sistema de valores (BENNIS, 

1995, p 79). O resultado mais importante do autoconhecimento é o estabelecimento 

de uma relação de autoconsideração entre o líder e seus subordinados, isto é, a 

valorização da auto-estima destes.  
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 Para existir uma liderança de sucesso é preciso haver uma fusão entre 

equilíbrio emocional e otimismo em relação a uma conseqüência desejada. As ações  

do líder são apresentadas como uma fusão entre trabalho e relaxamento, 

estimulando as pessoas para caminhar no sentido dos objetivos comuns. Os líderes 

de fato dão aos subordinados poderes para transformar uma intenção em realidade 

e sustentá-la. O líder não precisa abdicar do poder, nem os seguidores precisam 

estar continuamente contestando a autoridade. O poder deve ser uma unidade de 

troca, usado em transações criativas, produtivas e comunicativas. O grande líder, ao 

reconhecer suas falhas, deve cercar-se de colaboradores que possam compensá-

las, mas também deve ceder poder para que estes possam fazer aflorar as suas 

capacidades. 

A concessão de poder leva à potencialização das capacidades 
individuais, pela sinergia. O ideal é que o líder organizacional atraia 
seguidores em vez de impulsionar pessoas. Este estilo de influência 
funciona energizando as pessoas para uma visão de futuro. Motiva 
por identificação e não por recompensas e punições (BENNIS e 
NANUS, 1988, p.56). 

 Se a visão é a característica primordial da liderança, a capacidade de 

comunicar suas diferentes visões será o primeiro grande desafio dos líderes. Todos 

parecem abrigar, ao menos, algumas das seguintes características (BENNIS, 1996):  

a. a visão maior: o líder tem uma idéia clara do que fazer  tanto no campo 

profissional quanto pessoal e, tem força para persistir diante de reveses e 

mesmo derrotas; a paixão (entusiasmo) composta da paixão silenciosa pelo 

que a vida pode oferecer, combinada a uma paixão específica por uma 

vocação, uma profissão, um rumo; 

b. a integridade: há três elementos essenciais que compõem a integridade; 

c. o auto-conhecimento; o líder nunca mente para si mesmo, especialmente sobre 

si mesmo; ele conhece seus defeitos tão bem quanto as suas qualidades e os 

enfrenta;  

d. a sinceridade, que baseia-se na honestidade de pensamentos e ações, na 

devoção fervorosa a princípios, na integridade absoluta; 



Liderança, características e habilidades do líder: um estudo em organizações prestadoras de serviços e consultoria 82

e. a maturidade: todo líder precisa ter passado pela experiência de ser um 

seguidor, ou seja, ter aprendido a ser dedicado, obediente, capaz de trabalhar 

e aprender com outras pessoas, não ser servil. Não exigir servilidade e ser 

sempre honesto consigo e com os demais. 

 Organizações e seus líderes inevitavelmente lidam com a natureza 

humana. É por isso que valores, compromissos, convicções, e mesmo paixões, são 

elementos básicos em qualquer organização. Como líderes trabalham com pessoas, 

uma liderança sem valores, compromissos e convicções só pode ser desumana e 

danosa. Os líderes precisam reconhecer incertezas e lidar efetivamente com o 

presente, ao mesmo tempo em que antecipam o futuro e a ele reagem. Isso significa 

expressar, explicar, estender, expandir constantemente e, quando necessário, 

revisar a missão da organização (BENNIS, 1996). 

 As características de empatia e confiança manifestam-se não apenas em 

códigos de ética, mas também em culturas organizacionais que sustentam uma 

conduta ética. Embora estudos sobre a relação entre a ética das empresas e seus 

resultados não sejam conclusivos, as companhias com padrões éticos de conduta 

tendem a manter-se lucrativas com maior regularidade.  

 Por outro lado, liderar através do diálogo, inspirar pessoas através da 

confiança e da empatia faz mais do que simplesmente atrair os outros para o seu 

ideal. Quando usam o poder da voz entre seus colaboradores, líderes melhoram o 

ambiente como um todo, e também remodelam suas próprias organizações, 

capacitando-as para melhor interagir com o mundo. 

 Um líder é, por definição, um inovador. Líderes aprendem fazendo. 

Aprendem quando há desafios, quando a tarefa não é programada, quando o 

serviço está sendo feito pela primeira vez. Aprender a liderar é aprender a 

administrar mudanças. Um dos mais importantes talentos de um líder é a 

capacidade de continuar utilizando as experiências que vivenciou até o momento em 

que assume uma posição de liderança. Líderes sempre testam e provam sua 

capacidade em serviço. O mais poderoso incentivador para a ascensão do homem é 

o prazer que tem em suas próprias habilidades. Os líderes aprendem liderando. E 

aprendem melhor quando têm de liderar em meio a obstáculos: os problemas 
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moldam os líderes. Executivos bem sucedidos aprendem mais com todas as 

experiências que vivem, e aprendem desde o início de suas carreiras a viver 

confortavelmente com a ambigüidade.  

 Os líderes transformam suas experiências em sabedoria e, por sua vez, 

transformam a cultura de suas organizações. Deste modo, a sociedade, como um 

todo, é transformada. 

 Durante os últimos anos, a mudança parece ter constituído o grande 

desafio a ser enfrentado pelas organizações. Mudanças são, na realidade, fonte de 

desenvolvimento organizacional. Cinco forças centrais determinam os movimentos 

do mundo econômico: tecnologia; interdependência global; fusões e aquisições de 

controle acionário; desregulamentação e regulamentação; demografia e valores. 

 Cada alteração nestas forças resulta em enormes impactos e implicações, 

se examinadas individualmente. Se forem tomadas como um todo, com suas 

inúmeras interseções, tem-se uma verdadeira revolução. E, como toda revolução, 

desencadeia mudanças paralelas na medida em que se desenvolve. Como as 

empresas constituem hoje a principal unidade social, econômica e política, e como 

as atividades de negócios e empresariais são uma força dominante, organizações 

em geral, e empresas em particular, precisam lidar com essas amplas e profundas 

mudanças na sociedade. A chave da transformação é a postura da organização 

perante seus trabalhadores. 

 Sendo a organização a principal unidade da sociedade atual, ela passa a 

ser sua principal formadora. A geração de "administradores implacáveis", aqueles 

que visam exclusivamente ao lucro, mais restringindo do que incentivando, e 

evitando ser leais aos subordinados, pode até manter, temporariamente, a condução 

dos negócios, mas somente uma liderança visionária é capaz de vencer em longo 

prazo.  

 Oportunidades de liderança devem ser oferecidas a executivos no início 

de suas carreiras, porque forjam espíritos empreendedores e inspiram 

autoconfiança. Entre essas oportunidades, incluem-se transferências para grupos de 

decisão, para utilizar, testar e desenvolver habilidades estratégicas e conceituais, 

além de táticas; missões de revisão de velhas políticas ou criação de novas, 
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resolução de problemas, desenvolvimento de projetos especiais, rodízio de funções 

e mesmo postos em outros países. A organização deve ser o “mentor” do executivo.  

A seguir é apresentada uma síntese das perspectivas dos autores 

pesquisados, sobre as diversas categorias de análise utilizadas na presente 

dissertação, correspondentes a temas relevantes acerca da liderança (Quadro 2). 

 

QUADRO 2 – Síntese das perspectivas dos autores consultados sobre o tema 
liderança 

SENGE, Peter M. 
Tema/categoria Resumo do conteúdo do referencial teórico 

Principais pontos de vista do autor 
Orientação política e 
estrutura organizacional 

O líder deve envolver profundas mudanças nas crenças 
e atitudes, além de novas maneiras de pensar e agir. 

Controle organizacional - 
comandante/comandados 

A autoridade hierárquica evoca a obediência, não 
favorece o compromisso. 
Onde predomina o controle, não existem confiança e 
responsabilidade compartilhadas. 

Linguagem da organização 
(discurso atual) 

Incentivo ao conhecimento compartilhado para 
minimizar erros. Valorização das pessoas. 

Liderança – Como surgem os 
líderes? 

Pela combinação de diferentes pessoas em diferentes 
posições e que liderem de maneiras diferentes. 

Atributos essenciais Líder deve aprimorar o pensamento sistêmico. 
Os modelos conceituais devem favorecer o diálogo e 
estabelecer visão compartilhada. 

Aprendizado/conhecimento  As organizações devem ser voltadas para o 
aprendizado. 
São escassas as evidências destas transformações 
apesar do discurso existente nas organizações. 

Desafios Não foi comentado. 
 

 

HANDY, Charles 
Tema/categoria Resumo do conteúdo do referencial teórico 

Principais pontos de vista 
Orientação política e 
estrutura 
organizacional 

Princípio da subsidiariedade, ou seja, a orientação política 
que significa concessão de poder. 

Controle 
organizacional - 
comandante/comandad
os 

O organismo superior não deve assumir responsabilidades 
que podem e devem ser exercidas por um organismo 
subordinado. Furtar a responsabilidade das pessoas é errado. 
O erro pode acontecer, o controle vem depois do fato em 
incentivo à ação. 

Linguagem da 
organização (discurso 
atual) 

Linguagem da política, não da tecnocracia da liderança, não 
da gerência. 
Discurso atual: adocracia, alianças, equipes, delegação de 
poderes e espaço para iniciativa. 

Continua 
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HANDY, Charles 
Tema/categoria Resumo do conteúdo do referencial teórico 

Principais pontos de vista 
Liderança – Como 
surgem os líderes? 

A autoridade é conquistada, não imposta. 
O poder é concedido por pessoas sobre as quais é exercido. 
A atração se conquista pela competência, ações, exemplos, e 
se desenvolve quando as oportunidades se abrem. 

Atributos essenciais Crença em si mesmo. 
Paixão pelo trabalho. 
Consciência de outras realidades. 
Amor pelas pessoas. 
Capacidade para a solidão. 

Aprendizado / 
conhecimento 

Não foi comentado. 
 

Desafios Não foi comentado. 
 

 

HELGENSEN, Sally 
Tema/categoria Resumo do conteúdo do referencial teórico 

Principais pontos de vista da autora 
Orientação política e 
estrutura 
organizacional 

O inexorável engrandecimento daqueles em altos cargos faz 
com que as organizações se tornem vítimas da síndrome de 
heróis e zangões, exaltando o valor daqueles em cargo de 
poder, enquanto, de forma implícita, despreza as 
contribuições daqueles que não atingem o topo. 

Controle 
organizacional – 
comandante / 
comandados 

Os líderes não são líderes em virtude da posição que 
ocupam. Grande parte das pessoas não chegará a ser o 
“cavalo da frente”. A equiparação entre habilidade de 
liderança e posição hierárquica deve causar frustração e 
descrença entre os colaboradores comuns, negando-lhes um 
sentimento de propriedade na empresa em que foram 
engajados e desestimulando-lhes.  
O estilo top-down está fadado ao fracasso. 

Linguagem da 
organização (discurso 
atual) 

O discurso: “nosso pessoal é nosso bem mais importante”, 
quando não corresponde às ações observadas nas 
organizações, faz com estas se tornem obsoletas e não 
reflitam a estrutura descentralizada e orgânica, que Drucker 
(1996) chamou de organizações voltadas para o 
conhecimento, dominantes na era pós-capitalista. 

Liderança – Como 
surgem os líderes? 

Os líderes de base influenciam aqueles à sua volta a 
trabalharem de forma inovadora e decisiva; conhecem as 
habilidades de seus colegas, são facilitadores de poder, 
exercem o poder não posicional. Quando inseridos em 
organizações míopes, precisam fazer acontecer com muito 
menos. 

Atributos essenciais Conhecimento. 
Especialização. 
Ótimas relações pessoais. 
Autoridade pessoal. 
Carisma. 

Continua 
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HELGENSEN, Sally 
Tema/categoria Resumo do conteúdo do referencial teórico 

Principais pontos de vista da autora 
Aprendizado / 
conhecimento 

As organizações voltadas para o conhecimento existem e 
florescem agora.  

Desafios Quando as organizações passam a reconhecer o 
encadeamento dinâmico das várias partes do todo, as 
estruturas verticais começam a parecer menos uma reflexão 
de qualquer ordem natural, e mais uma forma de organizar o 
mundo humano para refletir percepções antiquadas. 
À medida que as organizações se adaptam ao novo 
entendimento, a liderança começa a florescer de modo nunca 
antes imaginado. 
 

 

 

BRIDGES, William 
Tema/categoria Resumo do conteúdo do referencial teórico 

Principais pontos de vista do autor 
Orientação política e 
estrutura 
organizacional 

As mudanças rápidas e freqüentes moldam o tipo de 
liderança requerida: uma estrutura mais participativa . 

Controle 
organizacional – 
comandante / 
comandados 

A liderança não é hierárquica, a sabedoria deve ser 
distribuída por todo o sistema onde as lideranças surgem 
quando isso é permitido. 
Produção e atividades de apoio estão cada vez mais 
distribuídas. 
O moderno jogo empresarial não é jogado com eficácia pelas 
pessoas que fazem a sua parte, mas segundo a sinergia de 
equipe que executa as  tarefas. 
A liderança em si está afastada dos cargos. 

Linguagem da 
organização (discurso 
atual) 

 Compartilhar poder, delegar, trabalho em equipe 

Liderança – Como 
surgem os líderes? 

 A liderança surge e passa de pessoa para pessoa à medida 
que as fases do projeto se sucedem, em um ambiente de 
diálogo.  
A dinâmica interior é a força motriz. 

Atributos essenciais A liderança é responsável por integrar, provar e orquestrar as 
atividades de vários grupos. Deve existir a liderança 
compartilhada, onde as seguintes características 
predominam: iniciativa; autogerenciamento; agilidade na 
tomada de decisões; absorção de valores; senso de 
responsabilidade profissional. 

Aprendizado / 
conhecimento 

O trabalho está baseado no conhecimento em vez de no 
ofício. 
Consiste em um diálogo entre pessoas e dados. 

Desafios Não foi comentado. 
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DRUCKER, Peter F. 
Tema/categoria Resumo do conteúdo do referencial teórico 

Principais pontos de vista do autor 
Orientação política e 
estrutura 
organizacional 

Não foi comentado. 

Controle 
organizacional – 
comandante / 
comandados 

Liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos em 
dinheiro. Significa responsabilidade. 

Linguagem da 
organização (discurso 
atual) 

Não foi comentado. 

Liderança – Como 
surgem os líderes? 

Líderes natos podem existir. 
A única definição de líder é alguém que possui seguidores. 
Os líderes não começam pela pergunta: “o que eu quero?”, mas 
pela pergunta “o que precisa ser feito?” Depois... “O que eu 
posso fazer de importante?” Questionam: Qual a missão da 
organização? Suas metas? O que constitui desempenho e 
resultado nesta organização? 

Atributos essenciais “Personalidade”, “estilo” e “traços” de liderança não existem. 
O único traço de personalidade que os líderes eficazes têm em 
comum é algo que não possuem: eles têm pouco ou nenhum 
carisma, mas todos sabem quatro coisas simples: 
A única definição de líder é alguém que possui seguidores. 
Um líder eficaz não é alguém amado e admirado. É alguém 
cujos seguidores fazem as coisas certas. Popularidade não é 
liderança, resultados, sim. 
Os líderes são visíveis, portanto, servem de exemplo. 

 Liderança significa responsabilidade, não quer dizer posição, 
privilégios ou dinheiro. 
Tolerantes com as diversidades, porém intolerantes com 
desempenho, padrões ou valores. 
Não são pregadores, são ativos. 
Delegam bem as coisas. 
Agem. 

Aprendizado / 
conhecimento 

Não foi comentado. 

Desafios Líderes eficazes delegam bem as coisas, no entanto, não 
delegam algo que apenas eles podem executar com 
excelência, aquilo que define padrões, aquilo por que desejam 
ser lembrados: eles agem. 
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SCHEIN, Edgard H. 

Tema/categoria Resumo do conteúdo do referencial teórico 
Principais pontos de vista do autor 

Orientação política e 
estrutura 
organizacional 

Organizações são sistemas dinâmicos com um ciclo de vida 
próprio, com desafios que implicam no comportamento da 
liderança: 
Desafios de criar, construir, manter e mudar (evoluir) as 
organizações. 
Resistência às mudanças cria barreiras ao surgimento de novos 
líderes. 

Controle 
organizacional – 
comandante / 
comandados 

Líder como animador: possui a energia que permite uma 
abordagem após a outra; enfrentam fracassos e vitórias, e essa 
energia é transmitida aos subordinados; 
é resultante de fortes comunicações pessoais, dão vida à 
organização; 
o líder como criador de cultura; 
os valores e premissas do empresário são transmitidos aos 
modelos conceituais dos subordinados, através do próprio 
comportamento. A personalidade do líder se incorpora à cultura 
da organização. 

Linguagem da 
organização (discurso 
atual) 

Não foi comentado. 

Liderança – Como 
surgem os líderes? 

Não foi comentado. 

Atributos essenciais O problema não é somente adquirir novos conceitos e 
habilidades, mas desaprender o que não é mais útil à 
organização. Grande percepção e compreensão das realidades 
do mundo e de si mesmos. Nível extraordinário de motivação; 
força emocional para gerenciar a própria ansiedade e a dos 
outros; 
desenvolver processos que ampliem a cultura; 
capacidade para envolver os demais; 
disposição para compartilhar poder e controle sobre o 
conhecimento e habilidades das pessoas. 

Aprendizado / 
conhecimento 

Aprendizado e liderança eternos serão as únicas 
características. 

Desafios Os líderes devem pensar como agentes de mudança. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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6. METODOLOGIA  

 

6.1 Natureza da pesquisa 

 

 A pesquisa é de natureza qualitativa, a qual “pode ser caracterizada como 

uma tentativa de compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 

quantitativas de características e comportamentos" (RICHARDSON, 1985, p. 90).  

 Ela permite uma análise teórica dos fenômenos sociais baseada no 

cotidiano das pessoas e em uma aproximação crítica das categorias e formas como 

se configura essa experiência diária.  

 

6.2 Caracterização da pesquisa 
 

 A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e, quanto aos fins, foi 

descritivo-analítica. Quanto aos meios, foi feita uma análise de conteúdo do 

referencial teórico e utilizadas entrevistas semi-estruturadas como procedimento 

técnico.  

 Foi realizada uma pesquisa de natureza exploratória para identificação de 

quatro empresas de sucesso na área de prestação de serviços e consultoria na área 

de seguros em Minas Gerais, as quais tiveram nos últimos cinco anos um 

crescimento significativo ou se mantiveram como líderes de mercado em Minas 

Gerais, com crescimento acima da média do mercado em suas áreas específicas de 

atuação. 
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6.3 Coleta de dados 
 

 A elaboração da pesquisa qualitativa contou com, pelo menos, um dos 

principais líderes de cada uma das organizações, para identificação dos pontos 

convergentes e divergentes da literatura sobre o tema, através de aplicação de 

questionários direcionados e específicos para apuração e/ou confirmação das 

teorias constantes no referencial teórico, visando atingir o objetivo geral deste 

trabalho.  

 A escolha da população a ser entrevistada foi feita por intermédio de uma 

análise exploratória nos principais bancos de dados existentes. 

Os líderes entrevistados e suas organizações não foram identificados 

nominalmente, entretanto, serão caracterizados a seguir.   

O líder número um, é Diretor Comercial da Sucursal Mineira da segunda 

maior companhia de seguros do Brasil, formado em Administração de Empresas e 

Pós-graduado em Gestão Empresarial. Com vinte e seis anos de experiência 

profissional e há dez anos na empresa, se mantém entre as três maiores 

seguradoras do Estado de Minas Gerais nos últimos dez anos. Aos quarenta e nove 

anos de idade possui trinta e nove colaboradores em sua Diretoria em Minas Gerais. 

O líder número dois é Diretor Regional, em Minas Gerais, de uma das 

maiores empresas de seguros do mundo. Tem 27 anos de experiência no mercado 

segurador, sendo colaborador desta empresa nos últimos quatro anos, comandando 

a equipe que estabeleceu o crescimento acima da média de mercado neste período. 

Graduado em Administração de Empresas e Bacharel em Direito, lidera quarenta 

colaboradores e está com quarenta e oito anos de idade. 

O líder número três é Diretor Comercial de Minas Gerais da maior 

empresa de seguros especializada em seguros para pessoas físicas, genuinamente 

mineira. Com vinte anos de experiência nesta organização, sempre gerindo pessoas, 

completou cinqüenta e dois anos de idade e coordena cento e vinte colaboradores 

em sua Diretoria. Esta empresa sustenta o primeiro lugar há mais de dez anos neste 
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nicho de mercado em Minas Gerais. O líder número três é graduado em 

Administração de Empresas e Pós-graduado em Gestão de Negócios. 

O líder número quatro é empresário e Diretor Superintendente de uma das 

maiores empresas de consultoria, corretagem e gestão de seguros do Estado de 

Minas. Atua no mercado há vinte anos, tem quarenta e seis anos, e é graduado em 

Administração de Empresas e Pós-graduado em Gestão de negócios. A matriz da 

empresa é situada em Belo Horizonte e possui três sucursais no interior do estado e 

cinqüenta e quatro colaboradores. O crescimento e posicionamento desta empresa 

no mercado mineiro são notórios nos últimos cinco anos, posicionando-se entre as 

cinco maiores. 

 O contato com os dirigentes das empresas foi previamente agendado e o 

conteúdo do roteiro de entrevista foi encaminhado a eles com antecedência. Um 

estudo piloto foi realizado para sua validação, ou seja, a confirmação de que o 

instrumento de coleta de dados foi adequadamente elaborado para os fins que se 

pretende alcançar. Após a validação do questionário, os ajustes que se fizeram 

necessários foram implementados visando à sua adequação como instrumento 

capaz de obter os dados pretendidos. 

 Foram realizados tratamento e análise dos dados por meio da análise do 

conteúdo das respostas, para confirmação e elucidação dos objetivos específicos 

propostos. 
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7 A PESQUISA EMPÍRICA  

 

 Neste capítulo é abordada a pesquisa empírica junto aos quatro líderes 

de grandes empresas prestadoras de serviços e consultoria em seguros no Estado 

de Minas Gerais, as quais tiveram uma performance acima da média de mercado, 

pelo período consecutivo mínimo de três anos, sendo o último período considerado o 

ano de 2006. 

 O mercado de seguros no Brasil, ainda em franca expansão, é 

caracterizado por forte crescimento nos últimos dez anos, com a entrada de grandes 

empresas multinacionais, ora adquirindo fortes seguradoras ou corretoras nacionais; 

ora instalando subsidiarias e, até mesmo fazendo fusões com empresas nacionais. 

Isto fez com que este mercado se tornasse mais competitivo, com ofertas de 

produtos e serviços inéditos. 

 Outro fator que fez com que o mercado mudasse de forma substancial 

foram os novos conceitos e valores do consumidor brasileiro, cada vez mais 

exigente e mais protegido pela Legislação. A seguir serão apresentadas as 

respostas à pesquisa realizada no campo, inseridas nos temas relevantes 

encontrados no referencial teórico. 

 

7.1 Orientação política e estrutura organizacional 
 

a. Qual seria a orientação política de sua organização?  A do poder ou a da 

autoridade compartilhada? Quais as diferenças observadas? 

b. Você ainda acredita no estilo de liderança Top-Down? Por que razão?  

c. Como é a estrutura organizacional de sua organização? Vertical ou mais 

participativa? 
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LÍDER Nº 1 
 

[...] a organização está passando por uma mudança. A gente 
percebia uma política organizacional mais pelo poder e, de um ano 
para cá percebemos a mudança de algumas pessoas, notadamente 
de altos gestores. Percebemos maior participação das áreas 
internas da empresa na composição das idéias e até mesmo das 
decisões... 

[...] eu vejo, hoje, uma autoridade compartilhada, o que eu considero 
a melhor forma de você conduzir o seu dia-a-dia, e chegar aos 
objetivos colocados pela empresa. É uma forma mais agradável de 
você conviver com as pessoas. 

[...] não sou favorável à liderança top-down, pois não é uma situação 
que cativa os funcionários, você não se envolve, você passa a ser 
uma pessoa que obedece a ordens, e faz porque estão te 
obrigando... 

[...] numa estrutura de autoridade compartilhada existe a valorização 
das pessoas, existe um envolvimento e comprometimento maior das 
pessoas. 

 

LÍDER Nº 2: 
 

[...] na verdade, hoje, isso é um pouco dividido, mas eu diria que a 
característica da organização é mais democrática, mais participativa. 

[...] a liderança top-down centraliza bastante e acumula muita 
informação em uma pessoa só. Acho importante compartilhar as 
informações, isso facilita o processo de gestão. 

[...] alguns processos são sigilosos e não podem ser compartilhados. 
 

LÍDER Nº 3: 
 

[...] a minha organização tem uma orientação política do poder. É 
mais focada no poder, onde o comitê diretivo traça a política 
estratégica e descem ao nível de ditar as regras e como devemos 
fazer e se envolvem no dia-a-dia, não existe liberdade. 

[...] os resultados da nossa empresa são positivos e a estrutura 
depende do tamanho, do cenário onde esta empresa está inserida. 
 
[...] passamos por períodos de resultados não satisfatórios durante 
um bom tempo, justamente por falta de uma cúpula mais atuante. 
 
[...] nos últimos quatro anos, foi dado um direcionamento focado em 
estratégias pré-definidas. A descentralização existente 
anteriormente criou problemas. Cada área fazia o que achava que 
estava certo, pensando que aquilo estava dentro da estratégia da 
empresa, portanto dependia das circunstâncias ou do cenário. 
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[...] em grandes organizações, o grande desafio é “você pensar 
globalmente e agir localmente”. As circunstâncias levaram a esta 
decisão de se adotar uma estrutura piramidal do poder, com 
políticas claras, e determinação dos limites de autoridade que 
devam ser obrigatoriamente respeitados. 

[...] quanto à motivação, ao comprometimento, em se sentir parte da 
organização, eu tenho a dizer que todo ser humano quer poder... a 
partir do momento em que você define uma organização 
centralizada, sem compartilhar o poder, eu não tenho dúvida de que 
isto gera uma insatisfação ou desmotivação. 

[...] de outro lado, o ser humano também gosta de ter muito bem 
definido o que ele deve fazer. Ao mesmo tempo em que ele quer 
maior poder, ele quer ter muito claro o que deve fazer. No dia-a-dia 
ele pode sentir alguma desmotivação mas, no final do dia, ele acha 
bom... 

[...] em decisões macro, não é viável compartilhar, pois se a 
empresa ficar só no discurso, abrir e compartilhar decisões e depois 
não cumprir é pior, é melhor não abrir. Cria uma desmotivação 
terrível... 

[...] quanto ao comprometimento: quando o executivo tem muito 
claro o que ele deve e pode fazer, acho que isso cria um 
comprometimento maior. 

 

LÍDER Nº 4: 
 

[...] eu acredito no meio termo. Eu sou mais por uma organização 
política compartilhada, mas tem que existir um poder decisório que 
vai sendo delegado às pessoas certas que ocupam os lugares 
certos. 

[...] hoje, compartilhamos bem, delegamos bem, mas quando 
preciso, eu exerço o poder, porém, procuro exercer o mínimo 
possível. Eu sempre brinco aqui: eu digo que gostaria de ser cada 
vez mais uma Rainha da Inglaterra... 

[...] os efeitos de uma autoridade compartilhada, crescimento dos 
profissionais, o comprometimento com a empresa, os funcionários 
se envolvem mais, se sentem mais responsáveis, se sentem parte 
do processo, de uma forma ou de outra eles acertam mais... 

 

7.2 Controle organizacional comandante e comandados 
 

a. Como é feito o controle organizacional comandante e comandados? 

b. Como o erro é encarado e administrado? 
c. Como você enxerga a autoridade hierárquica nas organizações atuais? 
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LÍDER Nº 1: 
[...] quando você fala que existe uma autoridade compartilhada, não 
significa uma liberdade total; o controle é importante neste processo, 
para chegar aos objetivos. 

[...] ao mesmo tempo em que você dá liberdade para fluir a 
criatividade e para que os colaboradores sintam parte do processo, 
o controle é essencial; sobre controlar as ações: o comprometimento 
é importante que eles e elas tenham a liberdade, mas que saibam 
que você tem o controle nas mãos. 

[...] o erro é totalmente aceitável. Errar significa que você está 
agindo; quando você toma atitudes, você tem a possibilidade de 
errar. É necessário, é bom que se erre; é sinal que você está 
andando, está correndo riscos. A partir daí, você é passível de erros. 
O erro se torna perigoso apenas quando reincidente. 

 

LÍDER N° 2: 
 

[...] nossa empresa é totalmente voltada para vendas. Exercer o 
controle em cima do estilo comportamental é muito difícil, pois cada 
um tem uma característica diferente. 

[...]  nas nossas empresas possuímos uma série de normas e 
objetivos claros. Nas reuniões semanais nós os colocamos a 
posição da Cia, (SIC) para alinharmos o estilo comportamental do 
grupo. 

[...] o mais importante é o feed-back em reuniões individualizadas, 
para que o funcionário saiba o patamar em que está em termos dos 
objetivos individuais e da Cia. 

[...] o erro tem dois lados: o erro doloso não é permitido e exige 
atitudes mais drásticas. Quando o erro é involuntário, você deve 
mostrar os caminhos e caminhar junto. 

[...] a autoridade hierárquica existe, é formal, mas, no dia-a-dia, nós 
dividimos as responsabilidades, que são delegadas. Cada um deve 
saber o seu papel e saber representá-lo. 

 

LÍDER N° 3: 
 

[...] lidero pessoas há 20 anos; aprendi que o comandado deve ser 
efetivamente controlado e saber que está sendo comandado. 
Existem pessoas de boa índole e de má índole. Meu foco é uma 
liberdade controlada. Fazemos reuniões semanais, durante as quais  
procuramos saber o que foi feito e o que será feito na próxima 
semana. Fazemos reuniões mensais e semestrais. É uma liberdade 
vigiada, onde exigimos exatamente o que foi determinado pela 
empresa. 

[...] o erro acontece. Quando por falta de orientação ou treinamento, 
é aceitável. Procuro olhar primeiro para dentro de mim. Devemos 
formar os comandos para a empresa ou para a vida, e fico satisfeito 
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quando os colaboradores batem asa. Quando o erro é recorrente, 
não é aceitável, mas analisamos as causas, tanto pessoais, quanto 
profissionais que possam ter levado ao erro. Tudo é checado antes 
da decisão final. Não tem número mágico, às vezes, o primeiro erro 
é inadmissível... 

[...] eu faço questão de registrar tudo para o funcionário, o feed- 
back em relação a suas atitudes e não há surpresas, tanto positivas, 
quanto negativas. Tudo é registrado verbalmente em reuniões 
individuais ou coletivas, dependendo do caso. Tento fazer avaliação 
da minha equipe e procuro valorizá-los. 

[...] eu acredito que somente através das pessoas conseguimos 
enxergar os resultados. Assim, devemos ter pessoas certas para 
que o discurso se torne prático. No nosso trabalho estamos sujeitos 
a variações contingenciais constantes. 

 

LÍDER N° 4: 
 

[...] só não erra quem não tenta acertar. Erro é normal. Prefiro as 
que erram a aquelas medrosas, que têm medo de tentar. 

[...] sou sereno em relação às críticas, mas não vou tolher o 
funcionário. 

[...] o feed-back é constante. Os funcionários não são surpreendidos. 
É prtciso conversar muitas vezes. 

[...] Temos descentralizado o poder e, por isso, existe a necessidade 
de feed-back. 

[...] a empresa que mantém uma estrutura piramidal, ditatorial, está 
morta. 

 

7.3 Linguagem da organização (discurso atual) 
 

a. Qual a linguagem ou discurso emergente na sua organização?  

b. Quais são as palavras chave desta linguagem? 

c. O discurso: “Nosso pessoal é nosso bem mais importante” é uma realidade na 

sua organização? 

 

LÍDER Nº 1: 
 

[...] a organização sempre colocou as pessoas como o seu bem 
maior. Como eu coloquei, nos últimos 12 meses, isso é percebido 
com maior clareza. As pessoas estão tendo oportunidade de se 
manifestar. 
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[...] a estrutura organizacional é hoje mais horizontal, nela existe 
oportunidade de aproximar de níveis hierárquicos superiores. 

 

LÍDER Nº 2: 
 

[...] na realidade, as pessoas constroem as empresas. O ser 
humano é o recurso mais importante nas organizações. 

[...] o reconhecimento passa para o funcionário a importância que 
ele tem no processo, e acho que o reconhecimento financeiro 
também é importante. 

 

LÍDER Nº 3: 
 

[...] no mundo atual existe um paradoxo. Este é o discurso que cai 
no lugar comum, mas não tenho dúvida que encontre barreiras. O 
discurso é bonito e só será uma realidade se houver resultados 
positivos, caso contrário cairá por terra. 

 

LÍDER Nº 4: 
 

[...] este discurso é uma realidade na nossa organização. 
Procuramos valorizar o homem, dar oportunidades. 

[...] nosso superintendente operacional começou aqui como 
datilógrafo. Nosso turn over praticamente inexiste. Nosso discurso 
está nas atitudes de nossos funcionários. O nosso discurso passa 
pelas atitudes. 

[...] nossos funcionários não têm limites, eles podem vislumbrar o 
futuro e são valorizados por isso. 

 

7.4 Liderança – como surgem os líderes? 
 

a. Qual a sua idéia sobre liderança?  

b. A liderança é conquistada? De que forma?  

c. Como surgem os grandes líderes nas organizações? 

d. A liderança pode ser aprendida? Como?  

e. O que você acha sobre aqueles que assumem papéis de liderança não 

compatíveis com o seu cargo nas organizações? 

f. Qual (quais) seriam as características principais de um líder em organizações 

como a sua? 
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g. A liderança em sua organização existe em função dos cargos e posição que 

ocupam? Ou independe desses fatores? Exemplos. 
 

LÍDER Nº 1: 
 

[...] a liderança não é apenas um dom. A liderança pode ser 
aperfeiçoada e conquistada ao longo do tempo.  

[...] a premissa é que a aceitação é conquistada pelo exemplo e não 
pelo discurso. 

[...] quando conquistada apenas pelo discurso ela não é efetiva. 

[...] o exemplo traz a confiança e respeito independentemente do 
cargo que você ocupa. O líder surge pelo exemplo, tanto em relação 
aos seus subordinados, como em relação aos seus pares. O 
exemplo mostra atitude, o líder tem de ter atitude. 

[...] o discurso aparentemente é uma atitude, mas ele nada mais é 
do que estar passando somente uma idéia e não estar 
comprometido com ela. 

 
LÍDER N° 2: 
 

[...] eu sempre busquei uma liderança natural. Quando você 
demonstra conhecimento de causa, quando você demonstra 
respeito pelas pessoas, quando você demonstra transferência, você 
conquista uma liderança espontânea. A liderança imposta é arcaica. 
Você não precisa dizer que você é o chefe para que as pessoas te 
respeitem. 

[...] a liderança pode ser aprendida, mas mesmo que você tenha 
uma liderança nata, você tem que aprender como liderar. 

[...] isto está no dia-a-dia das relações humanas. Você nasce com 
algumas características, mas aprende no dia-a-dia. 

[...] as empresas acabam, às vezes, cometendo erros em tornar 
algumas pessoas líderes apenas pelos resultados, o que pode ser 
um erro. A liderança independe das posições que as pessoas 
ocupam. 

 

LÍDER Nº 3: 
 

[...] não tenho dúvida de que a liderança é conquistada. Quando 
imposta, ela não vai dar certo. Mesmo entre funcionários de mesmo 
nível hierárquico, um deles se destaca, e os demais começam a 
respeitá-lo e consultá-lo. 

[...] todo líder tem que ter carisma. Precisa ter uma imagem de ética, 
retidão, e ser o exemplo tanto profissional e pessoal. Se o liderado 
está com o líder, ele delega a autoridade ao mesmo. 
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LÍDER Nº 4: 
 

[...] a liderança é conquistada, eu não tenho dúvida disso. O líder 
precisa ter carisma, mas só isso não resolve. Ele tem que ter 
atitudes e carisma, e só assim conquistará os seus liderados. 

[...] a liderança pode ser trabalhada, aperfeiçoada, mas certos 
conceitos de vida já vêm do berço. É preciso ter conceitos de vida, 
de caráter, de moralidade, considerar o bem estar dos outros, e 
pensar na coletividade. Sem isso, ele não conseguirá ser um bom 
líder, por mais que se esforce. 

[...] você não pode abafar o talento. Quando uma pessoa desponta 
em cargos hierarquicamente inferiores, ela é incentivada e as 
oportunidades são dadas. 

 

7.5 Atributos essenciais do líder 
 

a. O líder deve ser carismático? Por quê? 

b. Quais os atributos essenciais para se conduzir uma equipe? 

c. Qual a sua concepção de líder eficaz? 

d. O líder deve ser tolerante? 
e. Você considera que existe “personalidade de liderança”, “traços de liderança” e 

“estilo de liderança”? Como definiria estes conceitos? 
 
LÍDER N° 1: 
 

[...] sim, existem atributos essenciais para se tornar um líder: um 
deles é você ser honesto com as pessoas, você procurar ser alguém 
disposto a ajudar, até amar profissionalmente as pessoas... 

[...] Isto significa dar importância às pessoas, ajudá-las; as pessoas 
(devem perceber que você gosta delas). 

[...] Isso é mais importante do que conhecer o que você faz. Isso 
você pode adquirir ao longo do tempo... 

[...] um conjunto de traços é importante, porém a personalidade 
voltada para o relacionamento interpessoal é a que sobressai. 

 

LÍDER Nº 2: 
 

[...] o líder tem de ser transparente, íntegro, tem de ser honesto, tem 
de ser duro ou maleável, dependendo da necessidade e da hora, 
tem de saber delegar no momento correto, saber ouvir, dar feed- 
back, as pessoas precisam muito disso, de receber feed-back; isso 
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mostra uma relação de confiança e a produtividade melhora 
bastante. 

[...] não acredito em traços ou personalidades inerentes aos líderes. 
Já tive líderes sem formação acadêmica e que aprendem com o dia- 
a-dia. A característica principal era o trato com a pessoa humana 
muito forte. Ele conquistou esta liderança de forma espontânea. 
Nem sempre o que está nos livros é o correto. 

[...] os processos de prestação de serviços são diferentes, assim 
como a forma como você administra cada atividade e cada 
necessidade, com o objetivo de entregar o produto final. É diferente 
de uma indústria. O nosso processo é passível de correções durante 
o fornecimento do produto, enquanto o produto tangível não pode 
conter erros. 

 

LÍDER Nº 3: 
 

[...] coerência, honestidade, integridade. Ser honesto não é virtude, 
é obrigação, dar o exemplo. 

[...] para a área de prestação de serviços de seguros, você tem que 
lembrar da “hora da verdade”, quando o serviço está sendo 
efetivamente prestado. 

[...] você está entregando permanentemente o nosso produto. Você 
não tem como colocar um controle de qualidade similar ao da 
indústria em cada etapa do processo. 

[...] a incerteza é muito grande, porque o serviço é entregue a todo o 
momento, principalmente na área de seguros onde vendemos uma 
promessa de prestação de serviços. 

[...] você tem que ter um investimento pesado para solidificar a sua 
imagem no mercado e, na “hora da verdade”, você não pode falhar. 

[...] não adianta ser líder de mercado se no detalhe você pecar... 

[...] a empresa precisa ter esta visão de investir nas pessoas. Temos 
que ter pessoas preparadas e processos de qualidade para atender 
a qualquer momento. É uma neurose. 

 

LÍDER Nº 4: 
 

[...] carisma, capacidade de relacionamento interpessoal, 
conhecimento do que faz. É fundamental o entusiasmo pelo seu 
trabalho, e passar esta vibração aos seus colaboradores, mostrar 
aonde você quer chegar e construir, otimismo é essencial. Não 
aceito dificuldades aqui, por mais difícil que esteja o cenário. Não 
aceito pessimismo. Estes são os fatores preponderantes. 

[...] existem as características que mencionei, mas evidentemente 
alguns se sobressaem mais que os outros, mas os líderes de 
sucesso geralmente possuem as qualidades e habilidades que eu 
citei anteriormente. 
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[...] uma das qualidades do líder é a tolerância, até para não 
prejudicar o restante do grupo e a empresa. 

 

7.6 Aprendizado / conhecimento 
 

a. Hoje ouvimos diretores, presidentes falarem sobre “transformar suas 

organizações, convertê-las em organizações voltadas para o aprendizado e 

derrubar culturas burocráticas." Qual a sua visão sobre isto? 
b. Como analisar o clamor emergente para que as organizações se voltem para o 

aprendizado constante: pensamento sistêmico, aprimorar modelos conceituais, 

favorecer o diálogo, estabelecer visões compartilhadas? 
 
LÍDER Nº 1: 
 

[...] hoje, tenho vivido um momento em que conhecimento e 
aprendizado são importantíssimos. Você tem de estar preparado 
para trabalhar na empresa e no mercado. 

[...] temos várias opções de cursos, virtuais ou não, e é a única 
forma de conseguir acompanhar o mercado e de exercer sua 
função. 

[...] este ambiente de negócios atual fez com que as pessoas 
procurassem se aprimorar,  isto incentiva este aperfeiçoamento e é 
virtuoso exigir que as pessoas se aprimorem cada vez mais. 

[...] o conhecimento faz a diferença e é essencial tanto na indústria, 
quanto na prestação de serviços. O nosso produto é uma idéia, um 
papel, uma promessa, requer um conhecimento maior de seu 
cliente. Você entra na casa dele para oferecer o seu produto, por 
isso, devemos ampliar nossos conhecimentos. 

[...] a equipe tem que andar coesa, dentro da mesma linha; daí a 
importância da participação, da troca de informações e de 
experiência. Nestes momentos há troca de conhecimento, e isso é 
percebido pelo mercado. 

 
LÍDER Nº 2: 
 

[...] o conhecimento é fundamental, a evolução dos tempos é 
notória; devemos acompanhar as mudanças. As mudanças no 
mundo corporativo são de uma velocidade tal que se você não 
acompanhar, você ficará fora do mercado. Eu cobro muito isso. Isso 
gera qualidade. Isso você busca de forma conjunta na essência de 
cada pessoa, não é impondo. 
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LÍDER Nº 3: 
 

[...] o aprendizado e o conhecimento são fundamentais. Na área de 
prestação de serviços, o prejuízo aparece ao longo do tempo e o 
custo de reparo é muito grande. 

[...] o treinamento é indispensável. É preciso entender e conhecer o 
negócio. 

[...] o cliente final é exigente e reclama muito da falta de preparo de 
alguns colaboradores do mercado. 

[...] a capacitação gera credibilidade. 
 
LIDER Nº 4: 
 

[...] o aprendizado é incentivado. A empresa procura oferecer cursos 
tanto na área de seguros, quanto de suporte aos serviços, os quais 
procuramos estender a todos. O conhecimento é primordial. 
Estamos formando cidadãos. Temos, também, treinamentos 
motivacionais anuais. 

 

7.7 Desafios de liderança (hoje e no futuro) 
 

a. Poderia identificar os principais desafios que os líderes se defrontam hoje e no 

futuro? 
 
LIDER Nº 1: 
 

[...] acho que o desafio maior é conhecer cada vez mais e se 
preparar cada vez mais para conviver com as pessoas. 

[...] os outros fatores são importantes, como o conhecimento, a 
concorrência, mas isso acaba por ser natural na nossa geração, 
basta você ter disciplina e vontade de procurá-los. 

[...] conviver, liderar com pessoas (em vez de só liderar pessoas), é 
o desafio maior. Conservar aquelas que você já conquistou, ser 
flexível e acompanhar as mudanças das pessoas, que mudam de 
acordo com as contingências. Temos que nos preparar até para 
nossas próprias mudanças. 

 
LIDER Nº 2: 
 

[...] o maior desafio é valorizar o recurso humano nas organizações. 
Se você não tiver uma relação honesta com seu funcionário, uma 
relação em que você mostra seu propósito, você pára, não tem 
jeito... você entra numa via de confronto. 
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LIDER Nº 3: 
 

[...] os desafios? É uma super pergunta! É transformar as orientações 

recebidas em práticas. O grande desafio é traduzir as orientações 

para os liderados e fazer com que estes liderados comprem esta 

idéia, principalmente em uma estrutura organizacional do poder. 

 

[...] o grande desafio do futuro para o líder é ele ter a capacidade de 
manter o relacionamento profissional com seus liderados e, ao 
mesmo tempo, não perder a parte humana desta relação. 

[...] o nível de exigência só aumenta. As novas tecnologias fazem 
com que as pessoas trabalhem em um ritmo alucinante, nada basta 
mais, cada dia as exigências são maiores e, ao mesmo tempo, 
temos obrigatoriamente que buscar o lado humano nas relações. 

 
LIDER Nº 4: 
 

[...] os líderes das áreas industriais são mais técnicos, onde as regras 

a serem seguidas podem ser claras. Os líderes prestadores de 

serviços precisam ter presença de espírito, temos que ser 

perspicazes, saber a necessidade de cada cliente, saber atendê-los 

da forma que cada um gostaria. 
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8 DISCUSSÃO 
 

8.1 Síntese dos pontos de dissenso e consenso do referencial teórico  
 

 Quanto à orientação política e estrutura organizacional, existe o consenso 

entre os autores da necessidade e importância de mudanças culturais, nas crenças 

e atitudes, rompendo valores da superestrutura cognitiva dos comandantes e 

quebrando paradigmas de continuidade existente nas organizações. O líder tem o 

papel de conduzir estas mudanças. 

 Os autores estudados exaltam a delegação e/ou concessão de poder, a 

valorização e participação de todos, independentemente dos cargos, tornando a 

estrutura mais participativa. 

 Todos os autores afirmam em consenso que a autoridade hierárquica, 

quando equiparada à habilidade de liderança, evoca a obediência; e que isso, 

geraria frustração e descrença entre os colaboradores quando não há confiança e 

responsabilidade compartilhada. O controle por parte dos líderes deve favorecer a 

ação e vir depois das mesmas, estimulando a participação, iniciativa e dedicação, 

criando o sentimento de propriedade e de pertencer à organização. 

 Existe consenso entre 100% dos autores estudados de que nas 

organizações contemporâneas a linguagem é a da cultura descentralizada, da 

política e da liderança compartilhada, das alianças e formação de equipes, da 

delegação de poderes e espaço para iniciativa; entretanto, quando este discurso não 

corresponde às ações de liderança observadas, faz com que estas organizações se 

tornem obsoletas, fadadas ao fracasso. 

 O consenso é de que a autoridade é conquistada, não imposta. A atração 

se conquista pela competência, ações e exemplos, independentemente da posição 

ocupada. Senge (1996) ainda comenta que o líder surge pela combinação de 

características presentes em diferentes pessoas em diferentes posições. 
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 Existe consenso quanto a uma série de atributos e traços de 

personalidade necessários, como os citados por Helgensen (1996): conhecimento, 

especialização, relacionamento interpessoal e carisma. 

 Handy (1996) enumera a crença em si mesmo, a paixão pelo trabalho, a 

consciência de outras realidades, o amor pelas pessoas; Senge (1996) completa 

com o pensamento sistêmico e modelos conceituais que favoreçam a visão 

compartilhada e o diálogo. 

 Drucker (1996), ao contrário, afirma que não existem “traços”, “estilos” ou 

“personalidade” de liderança. Segundo o autor, o único traço de personalidade que 

os líderes com os quais ele trabalhou têm em comum é algo que não possuíam: o 

carisma. 

 Quanto ao conhecimento, o consenso é de que as organizações devem 

ser voltadas para o aprendizado e o trabalho deve se basear no conhecimento, na 

especialização, nas habilidades de todos. 

 Schein (1996) insere o conhecimento como valor na cultura da 

organização, cabendo ao líder desenvolver processos que ampliem este valor; o 

líder deve ter disposição para compartilhar poder e controle sobre o conhecimento e 

a habilidade das pessoas. 

 Quanto aos desafios, o consenso é de que os líderes, independentemente 

de suas posições hierárquicas, devem agir e pensar como agentes de mudança, 

fazendo com que as organizações passem a reconhecer, como citado por Helgesen 

(1996), o encadeamento dinâmico das várias partes do todo, tornando-se mais 

participativas. 
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8.2 Síntese dos pontos de dissenso e consenso dos líderes 
entrevistados na pesquisa de campo 

 

8.2.1 Quanto à organização política e estrutura organizacional 
 

 Há consenso entre três dos quatro líderes entrevistados de que as suas 

organizações passam nos últimos anos por processos de mudanças no sentido de 

adoção de uma gestão mais participativa, na qual se percebe uma participação 

maior das pessoas nas decisões e na composição das idéias. Porém, todos os três 

afirmaram que este processo ainda não está sedimentado e vem sendo implantado 

de forma gradativa, devido à dificuldade de se quebrar paradigmas de continuidade, 

e romper valores existentes nas organizações. 

 Um dos líderes afirmou que sua organização tem orientação política 

voltada para o poder, com estrutura piramidal, e que, há alguns anos, passaram pela 

experiência de tentar uma estrutura mais horizontal, de responsabilidades 

compartilhadas. A tentativa provou-se um verdadeiro fracasso, devido aos feudos 

que já haviam sido criados dentro da empresa. 

 Entretanto, todos concordam que uma liderança de autoridade 

compartilhada, mais democrática, seria a melhor forma, pois facilitaria e 

desenvolveria o comprometimento  envolvimento das pessoas e, conseqüentemente 

a valorização delas. Nesta situação, as informações seriam compartilhadas, o que 

facilita o processo de gestão. 

 

8.2.2 Controle organizacional: comandante e comandados 
 

 Um dos líderes entrevistados acredita no meio termo, numa liberdade 

controlada, com um poder que vai sendo delegado de forma gradativa às pessoas 

que vão conquistando este direito com sua capacidade, e ao aproveitarem com 

sucesso as oportunidades que lhes forem oferecidas. Este líder afirma que 

compartilhar o poder provoca o crescimento profissional, aumenta o 
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comprometimento e os colaboradores, por se sentirem parte do processo, acertam 

mais. 

 O Líder número 3 acredita que todo ser humano quer poder, mas, ao 

mesmo tempo, quer que a organização defina o que deve ser feito e os limites até 

onde ele pode chegar.  Na opinião desse Líder, isso pode ser desmotivante no 

primeiro momento, mas, no final do dia, ele entende que o colaborador se sente 

bem. 

 

8.2.3 Linguagem da organização (discurso atual) 
 

 Existe concordância entre dois dos líderes entrevistados de que o 

discurso emergente é o da adocracia, da descentralização, da política, da liderança 

compartilhada, da valorização das pessoas, e que isso vem acontecendo de forma 

gradativa nos últimos anos. 

 Três líderes acreditam que são as pessoas que constroem as empresas, 

que o homem deve ser valorizado e que o discurso atual deve passar pelas ações e 

pelas atitudes. 

 Um dos líderes demonstra que o discurso também é este, mas o processo 

de valorização das pessoas tem sido lento. Outro líder foi categórico em afirmar que, 

no mundo atual, existe um paradoxo entre a linguagem emergente e a realidade, e a 

sua organização prefere não ter este discurso só porque ele é bem aceito ou bonito, 

para não decepcionar ou frustrar os seus colaboradores. 

 

8.2.4  Liderança – como surgem os líderes? 
 

 Todos, em consenso, afirmaram que a liderança é conquistada. As 

premissas são o exemplo e as atitudes do líder. A aceitação é conquistada pelo 

exemplo e não pelo discurso. Quando a autoridade é conquistada pela posição 

hierárquica ou apenas pelo discurso, ela não é efetiva. 
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 A liderança, na opinião dos quatro líderes, deve ser natural e espontânea, 

conquistada pelo conhecimento de causa, pela transparência, pelo respeito pelas 

pessoas, tanto para seus subordinados quanto para seus pares. 

 Existe consenso de que a liderança possa ser aperfeiçoada, trabalhada e, 

mesmo que se possuam as características inerentes à liderança ela é aperfeiçoada 

no dia-a-dia, na maturidade adquirida por meio da experiência e do trabalho. 

 Existe consenso de que a liderança independe da posição hierárquica e 

que, quando alguém se desponta em cargos hierarquicamente inferiores, deve ser 

motivado(a), e novas oportunidades lhe devem ser oferecidas.  

 
 Se o liderado está “encantado” com o seu líder, ele delega naturalmente a 

autoridade ao mesmo. 

 

8.2.5 Atributos essenciais do líder 
 

 O consenso é de que existem alguns atributos essenciais ao líder:  

honestidade, estar disposto a ajudar, gostar das pessoas, transparência, integridade, 

ser flexível, saber ouvir, saber delegar no momento correto, saber dar feed back, ser 

coerente, ter capacidade de relacionamento interpessoal e entusiasmo pelo trabalho. 

Verificou-se que existem alguns traços comuns, porém, a grande maioria dos 

atributos citados refere-se ao comportamento exemplar por meio do qual se 

estabelece a relação de confiança necessária ao elo entre líder e liderados. 

 Três dos líderes enfatizaram a capacidade de relacionamento interpessoal 

como o atributo principal relacionado ao sucesso profissional. 

 A tolerância também é colocada como uma habilidade dos líderes, desde 

que não seja prejudicado o grupo ou a organização. 

 Existe consenso de que notadamente os líderes de organizações 

prestadoras de serviços precisam ter estas características, que são essenciais na 

construção simultânea dos mecanismos sociais que regem o seu trabalho: 
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credibilidade, reputação e referências. A incerteza é muito grande notadamente na 

área de seguros, na qual uma promessa de prestação de serviços futura é vendida. 

 Lideres e liderados precisam ter habilidades e características que 

despertem e gerem credibilidade no mercado consumidor. 

 

8.2.6 Aprendizado e conhecimento 
 

 Existe consenso entre os líderes entrevistados de que o conhecimento e o 

aprendizado continuado são importantes e necessários ao exercício da atividade. O 

conhecimento faz a diferença e é fundamental na prestação de serviços de 

consultoria em seguros. Sem este conhecimento o prejuízo é grande.  

O trabalho deve basear-se na participação e na troca de conhecimento por 

parte de todos, para aprimorar habilidades, favorecer o diálogo, aprimorar modelos 

conceituais e o pensamento sistêmico. 

 

8.2.7 Desafios da liderança 
 

 Existe consenso sobre: 

a. conviver com pessoas e liderá-las é o desafio maior: conservar aqueles que 

você já conquistou,  ser flexível e acompanhar as mudanças das pessoas que 

mudam de acordo com as contingências. Temos que nos preparar até para 

nossas próprias mudanças interiores e profissionais; 

b. valorizar o recurso humano nas organizações, enfrentando paradigmas 

existentes; 

c. transformar as orientações recebidas da cúpula em prática. Traduzir estas 

orientações para os liderados e fazer com que eles cumpram a idéia, mantendo 

ao mesmo tempo vivo o lado humano da relação. A cada dia, as exigências 

aumentam, as novas tecnologias trazem um ritmo alucinante de trabalho, nada 

mais basta, e ao mesmo tempo os líderes têm que, obrigatoriamente, manter o 

lado humano nas relações com seus liderados. 
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8.3 Comparação entre pesquisa de campo e autores pesquisados 
 

8.3.1 Quanto à organização política e estrutura organizacional 
 

 As mudanças acontecem em ritmo alucinante. A evolução tecnológica 

constante torna o trabalho acelerado de tal forma que não percebemos o tempo 

passar. 

 Neste contexto, clama-se pela necessidade de profundas mudanças nas 

crenças e atitudes, além de novas maneiras de pensar e de agir. Prevalece o 

princípio da subsidiaridade, ou seja, a orientação política que significa a concessão 

do poder. Ao mesmo tempo, esbarra-se nos modelos de continuidade que 

conservam crenças, atitudes e valores da superestrutura cognitiva dos comandantes 

mais tradicionalistas. Ao líder cabe o papel de conduzir as mudanças necessárias. 

 Verificou-se que a literatura exalta a concessão do poder, a valorização e 

a participação de todos, independentemente dos cargos ocupados, tornando a 

estrutura mais horizontal, menos burocrática. Na prática, existe certa consciência 

desta necessidade, entre os líderes de mercado, mas as organizações caminham 

lentamente para a realidade da adocracia recomendada no referencial teórico, ou 

até mesmo ainda estão estagnadas na estrutura burocrática tão combatida pelos 

teóricos. 

 Os desafios de criar, construir, manter e evoluir as organizações nesse 

contexto são entregues aos líderes responsáveis pela dinâmica das organizações, 

dentro do ciclo de vida próprio das mesmas. As organizações devem e precisam ser 

reinventadas constantemente para sobreviver. Entretanto, apesar do consenso entre 

os autores estudados, foi verificado que o processo de transformação cultural, 

mudança de crenças e atitudes é ainda lento nas organizações pesquisadas. 
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8.3.2 Quanto ao controle comandante e comandados 
  

 O controle existe e é considerado essencial nas organizações 

pesquisadas; há uma responsabilidade compartilhada, porém, vigiada e sob regras 

claras. Ao mesmo tempo observa-se que existe certa concordância entre os autores 

do referencial teórico e os líderes pesquisados de que o controle deve favorecer a 

ação e o estímulo à participação, iniciativa e dedicação, criando sentimento de 

pertencer à organização. Porém, a autoridade hierárquica evoca a obediência e não 

favorece o compromisso. 

 Portanto, o controle não deve predominar para que possa existir a 

confiança e a responsabilidade compartilhada. Os líderes não são líderes em função 

da posição que ocupam. A sinergia da equipe é que traz eficácia ao processo. 

 Os valores e as premissas do líder são transmitidos aos modelos 

conceituais dos colaboradores liderados por meio do próprio comportamento, 

criando a cultura da organização. 

 

8.3.3 Linguagem da organização (discurso atual) 
 

 A linguagem atual emergente nas organizações contemporâneas é a da 

cultura descentralizada, da política da liderança e não da gerência. 

 O discurso atual é composto de palavras como “alianças, adocracia, 

equipes e espaço para iniciativa”. 

 A pesquisa mostra que realmente existe este discurso nas organizações 

contemporâneas pesquisadas, mas a velocidade com que este discurso se traduz 

em realidade é lenta. Existe mais vontade do que possibilidade de fazer acontecer, 

outros ainda não o tentam. 

 

 A linguagem a favor dos colaboradores, quando permanece apenas na 

teoria e na fala, sem se concretizar em ações nas organizações, faz com que se 
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criem insatisfação e insegurança na relação entre comandante e comandados, 

quebrando a relação de confiança. 

 

8.3.4  Como surgem os líderes? 
 

 A liderança é conquistada e o poder concedido pelas mesmas pessoas 

sobre as quais é exercido. Liderança e poder não devem ser impostos. A atração do 

líder é conquistada pelas ações, exemplos, e se desenvolvem quando são abertas 

as oportunidades. 

 Verdadeiros líderes fazem acontecer mesmo com poucos recursos, a sua 

força motriz é a dinâmica interior. Líderes natos podem existir, porém a liderança 

pode ser trabalhada e é aperfeiçoada no dia-a-dia, na maturação das relações 

interpessoais, no conhecimento de si próprio e de seus liderados. 

 Líderes possuem a energia que lhes permite uma abordagem após a 

outra, a sua vontade de realizar é constante; elas assumem a responsabilidade pela 

dinâmica de fazer acontecer os resultados almejados pelas organizações. 

 Observou-se neste tópico que não houve confronto entre teoria e prática. 

 

8.3.5 Atributos essenciais do líder 
 

 Os atributos essenciais e consensuais entre literatura pesquisada e 

líderes entrevistados  são, na sua maioria, comportamentais: 

a. modelos conceituais que favorecem o diálogo, a visão compartilhada; 

b. saber aprimorar o pensamento sistêmico; 

c. sentir  paixão e entusiasmo pelo trabalho; 

d. crença em si mesmo (a); 

e. a capacidade de relacionamento interpessoal; 

f. força emocional para gerenciar a própria ansiedade e a dos outros; 

g. senso de responsabilidade profissional; 
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h. respeito pelas pessoas; 

i. agilidade nas tomadas de decisões; 

j. iniciativa constante; 

k. ter responsabilidade; 

l. delegar bem as coisas; 

m. desenvolver processos que ampliem a cultura; 

n. disposição para compartilhar poder; 

o. dar feed- back; 

p. saber ouvir e 

q. ser coerente e agir. 

 

 Alguns traços de caráter foram recorrentes: honestidade, integridade, 

transparência e flexibilidade. 

 

8.3.6 Aprendizado e conhecimento 

 

 O conhecimento é consenso entre teoria e prática e considerado 

essencial a qualquer organização. Toda organização contemporânea deve ser 

voltada para o aprendizado e o trabalho deve estar calcado na especialização e nas 

habilidades das pessoas. Sem o conhecimento a organização sucumbirá. 

 O conhecimento deve ser inserido como valor na cultura da organização, 

cabendo ao líder desenvolver processos que ampliem este valor. 

 O líder deve ter disposição para compartilhar poder e controle sobre 

conhecimento, tornando a organização mais participativa e a equipe mais hábil e 

capacitada para o desempenho das funções. 

 

8.3.7 Desafios da liderança 

 

 O maior desafio dos líderes entrevistados seria ter a capacidade de liderar 

pessoas, convivendo e lidando com as mudanças comportamentais e 
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temperamentais de cada uma em um ambiente paradoxal de vontades x realidade. 

Líderes têm que administrar, também, a linguagem emergente x reações cognitivas 

dos comandantes da cúpula da organização, discernindo entre querer fazer e não 

poder fazer, entre fazer acontecer e ser devidamente reconhecido pelo seu feito. Ele 

deve comandar com firmeza, sem prejudicar a qualidade de vida dos demais,  

preservando o lado humano nas relações.  

 O desafio somente será facilitado quando as organizações reconhecerem 

o interligação dinâmica das várias partes que compõem a estrutura organizacional. 
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9 CONCLUSÕES 
 

 Liderança é um conceito que reflete uma concepção dinâmica, 

contingencial e que pode ser influenciada e utilizada nas mais diversas formas e 

aplicada a inúmeras situações, portanto, sujeita a interpretações divergentes. Sendo 

assim, mesmo recorrendo a inúmeros autores de renome que desenvolveram 

abordagens sobre o tema, a interpretação dada neste estudo recebe a influência do 

julgamento subjetivo do pesquisador. 

 A pesquisa foi fundamentada na literatura escolhida e, com certeza, 

outros autores apresentariam características diferentes, uma vez que estas são 

relativas e dependem da cultura, da história, do ambiente socioeconômico em que o 

autor recebeu a sua formação acadêmica e profissional. Assim, optou-se por 

focalizar a liderança organizacional, estando sob pesquisa um grupo específico de 

profissionais consultores em um mercado específico, o que pode não servir de 

modelo para outros mercados do mesmo setor em outras regiões. Entretanto, 

poderá ser objeto de comparações. Porém, como foi feita a analogia entre achados 

de pesquisa local e a teoria que se baseia em literatura primordialmente de origem 

autoral estrangeira, em grande parte baseada na experiência internacional, acredita-

se que a contribuição possa ser abrangente. Não se pretende generalizar com este 

estudo, mas sim comparar os pressupostos teóricos com as percepções de gestores 

entrevistados.  

 Os autores pesquisados e os líderes entrevistados (de Minas Gerais) 

apresentam pontos convergentes, seja na opinião, na teoria ou na sua prática. 

Considerando tal coincidência de ação sugerida, tanto pela literatura analisada, 

quanto pelos líderes de Minas Gerais ouvidos para este trabalho específico, 

acredita-se que nos aproximamos de um patamar que ilustra tanto as necessidades 

atuais relativas ao tema proposto, como possíveis soluções aos problemas 

delineados, se não a curto, mas a médio e longo prazos. 

 O mercado consultor trabalha sob mecanismos sociais de reputação, 

credibilidade e referências “boca-a-boca”. Estes mecanismos não funcionarão se 

não houver pessoas capazes e com vontade de construir uma imagem da 
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organização que seja percebida pelo mercado consumidor como referência em sua 

atividade.  

 Pode-se dizer que as estratégias de consultoria são as estratégias de 

liderança. O grande desafio da liderança nas organizações contemporâneas está 

ligado ao enfrentamento da mudança dentro de um complexo contexto de incertezas 

e exigências, em que nada pode ser considerado definitivo, em um tempo 

globalizado de ritmo frenético, relativo às transformações tecnológicas e científicas 

que a todos influenciam e afetam. 

 Sabe-se hoje que o conhecimento e a capacidade das pessoas tornaram-

se elementos essenciais para o sucesso das organizações onde atuam, tornando a 

valorização do ser humano indispensável no espaço organizacional. Isto requer, 

entretanto, um posicionamento diferenciado por parte das lideranças 

organizacionais. 

 Buscou-se, assim, identificar as características e habilidades do líder nas 

organizações de sucesso prestadoras de serviços e consultoria em seguros no  

Estado de Minas Gerais, onde este mercado emerge de forma crescente e muito 

rapidamente e, conseqüentemente, demanda atributos específicos da liderança na  

busca pelos resultados. 

 Este ambiente é de entrega contínua de produtos intangíveis. Vende-se 

uma promessa de prestação de serviços futura aos consumidores que, por suas 

características culturais, somente permitirão que você os influencie se for 

estabelecida uma relação de confiança e credibilidade. Daí a necessidade e 

importância de uma liderança que busque, neste contexto dinâmico, a formação de 

equipes que também tenham esta relação de confiança e credibilidade entre seus 

pares, internamente, antes de se lançarem ao mercado em busca de resultados. 

 Verificaram-se certos traços e atributos, bem como comportamentos como 

sendo requisitos importantes no perfil de um líder facilitador. Destacam-se entre os 

traços a honestidade, a transparência, a integridade e a flexibilidade. Verificou-se, 

como aspectos comportamentais, a capacidade de relacionamento interpessoal e 

entusiasmo pelo trabalho. Acima de tudo, os líderes têm de apresentar firmeza de 

caráter, independentemente de sua posição hierárquica. As competências podem e 

devem ser amadurecidas, aperfeiçoadas e desenvolvidas. As organizações devem 
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incentivar o surgimento espontâneo das lideranças, por meio de modelos mentais 

que favoreçam o diálogo e uma visão compartilhada. 

 Os líderes devem ter crença em si mesmos e senso de responsabilidade 

profissional; saber delegar e ter disposição para compartilhar o poder. Saber ouvir, e 

principalmente agir. Estas premissas devem estar inseridas na cultura da 

organização como um valor, e assim surgirão as equipes de alto desempenho, 

capazes de gerar credibilidade na prestação de serviços. O fato de que seres 

humanos fazem parte do produto oferecido não deve ser ignorado. 

 O grande desafio das lideranças nas organizações contemporâneas é o 

de quebrar paradigmas dentro das superestruturas cognitivas das organizações, em 

prol de uma visão mais ampla, de uma vida melhor, mais humana, mais íntegra para 

todos os participantes deste jogo organizacional. 

 A urgência de uma nova postura é notória. Constatou-se na literatura que 

esta clama por uma tendência de valorização e abertura para o desenvolvimento das 

potencialidades dos indivíduos, como também de novas habilidades para agir. 

 A teoria também comprova a favor da descentralização do poder; 

‘’’’entretanto, a realidade demonstra a resistência e a manutenção da estrutura 

burocrática. Verificou-se, na prática, que muito se fala e pouco se faz neste sentido. 

 Outros estudos poderão, futuramente, designar, especificar e mensurar 

teórica, empírica, quantitativa e qualitativamente, o impacto das citadas 

transformações de cunho técnico, tecnológico e científico  assim como de mudanças 

político econômicas e sociais, na atuação das organizações como um todo, incluídas 

aí as formas de liderança e a formação de líderes e de liderados. 

 Futuras pesquisas e novos acompanhamentos acadêmicos lançarão 

novas luzes sobre a temática da liderança em empresas e organizações prestadoras 

de serviços e consultoria. 

 Embora existam inúmeros obstáculos a ser superados, constata-se que o 

fato de já existir uma linguagem política emergente nas organizações é um sinal 

positivo de uma mudança gradual futura. O primeiro passo será sempre da 

responsabilidade do líder, que se deve vestir da ética convicção por um bem estar 

geral, no qual, com certeza, haverá cada vez mais pessoas motivadas, trabalhando 

para o bem comum. 
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ANEXO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 Este roteiro foi utilizado nas quatro entrevistas, visando à realização da 

análise dos temas indicados considerando-se as características e habilidades de 

liderança relevantes para as organizações contemporâneas prestadoras de serviços. 

 

Sujeitos da pesquisa 
 

 Gestores de quatro empresas prestadoras de serviços que tiveram 

crescimento acima da média de mercado nos últimos dois anos em suas áreas 

específicas de atuação. Estes gestores atuam ou atuaram pelo menos durante seis 

meses anteriores aos dois anos de crescimento acentuado de suas empresas. 

 

Tema/categoria Dados a serem coletados 

Orientação 

política e 

estrutura 

organizacional 

• Qual seria a orientação política de sua organização?  A do 

poder ou a da autoridade compartilhada? Quais as diferenças 

observadas? 

• Você ainda acredita no estilo de liderança Top-Down? Por 

que razão?  

• Como é a estrutura organizacional de sua organização? 

Vertical ou mais participativa? 

Controle 

organizacional – 

comandante e 

comandados 

• Como é feito o controle organizacional comandante e 

comandados? 

• Como o erro é encarado e administrado? 

• Como você enxerga a autoridade hierárquica nas 

organizações atuais?  

Linguagem da 

organização 

(discurso atual) 

• Qual a linguagem ou discurso emergente na sua 

organização?  

• Quais são as palavras chave desta linguagem? 

• O discurso: “Nosso pessoal é nosso bem mais importante” é 

uma realidade na sua organização? 
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Liderança – 

Como surgem 

os líderes? 

• Qual a sua idéia sobre liderança?  

• A liderança é conquistada? De que forma?  

• Como surgem os grandes líderes nas organizações? 

• A liderança pode ser aprendida? Como?  

• O que você acha sobre aqueles que assumem papéis de 

liderança não compatíveis com o seu cargo nas 

organizações? 

• Qual (quais) seriam as características principais de um líder 

em organizações como a sua? 

• A liderança em sua organização existe em função dos cargos 

e posição que ocupam? Ou independe desses fatores? 

Exemplos. 

Atributos 

essenciais do 

líder 

• O líder deve ser carismático? Por que razão? 

• Quais os atributos essenciais para se conduzir uma equipe? 

• Qual a sua concepção de líder eficaz? 

• O líder deve ser tolerante? 

• Você considera que existe “personalidade de liderança”, 

“traços de liderança” e “estilo de liderança”? Como definiria 

estes conceitos? 

Aprendizado / 

conhecimento 
• Hoje ouvimos diretores, presidentes falarem sobre 

“transformar suas organizações, convertê-las em 

organizações voltadas para o aprendizado e derrubar culturas 

burocráticas." Qual a sua visão sobre isto? 

• Como analisar o clamor emergente para que as organizações 

se voltem para o aprendizado constante: pensamento 

sistêmico, aprimorar modelos conceituais, favorecer o 

diálogo, estabelecer visões compartilhadas? 

Desafios da 

liderança 
• Poderia identificar os principais desafios que os líderes se 

defrontam hoje e no futuro? 

 

 


