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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. Encontrou-se 

uma vasta bibliografia e foram escolhidos e focados importantes trabalhos, reunindo-se 

as características e habilidades dos líderes, considerando-se as perspectivas dos autores 

desses trabalhos. 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 (comandante e 

comandados); 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, a valorização e 

a participação de todos, tornando a estrutura da organização mais horizontal, menos 

burocrática. Na prática, existe certa consciência desta necessidade, entre os líderes de 

mercado, mas as organizações ainda caminham lentamente para a realidade da adocracia 
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recomendada no referencial teórico. 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. Na prática o controle existe e é considerado essencial 

nas organizações pesquisadas, porém, contraditoriamente, esta concessão é vigiada e 

sob regras claras. A pesquisa mostra que realmente existe um discurso político, 

composto de palavras chave como alianças, equipes e espaço para criatividade e 

iniciativa na maioria das organizações contemporâneas. Entretanto, observa-se que na 

prática o ritmo em que este discurso se traduz em realidade é lento. O referencial teórico 

exalta que a liderança é conquistada e o poder concedido pelas mesmas pessoas sobre as 

quais é exercido. Da mesma forma os líderes entrevistados concordam que a atração do 

líder é conquistada pelas ações e exemplos dos líderes. As lideranças devem ser 

incentivadas e se desenvolvem quando são concedidas oportunidades nas organizações 

independentemente da posição hierárquica. 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; força emocional para gerenciar a própria ansiedade e a dos 

outros; senso de responsabilidade profissional; respeito pelas pessoas; agilidade nas 

tomadas de decisões; iniciativa constante; responsabilidade; delegar; desenvolver 

processos que ampliem a cultura; disposição para compartilhar poder; dar feed- back; 

saber ouvir e ser coerente e agir. Alguns traços de caráter foram recorrentes: 

honestidade, integridade, transparência e flexibilidade. O conhecimento é consenso 

geral e 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. O maior desafio dos líderes entrevistados seria ter a capacidade 

de gerir pessoas, convivendo e lidando com as mudanças comportamentais e 

temperamentais de cada uma em um ambiente paradoxal de vontades x realidade. 

Líderes têm de gerir, 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.  

 


