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RESUMO 

Os desafios impostos à Administração Pública são crescentes. Problemas públicos complexos 

e uma sociedade cada vez mais consciente de seus interesses e insatisfeita com a prestação 

dos serviços públicos a pressionam a buscar formas de enfrentar essas questões. A presença 

de lideranças capazes pode ser um meio de alavancar o caráter criativo e inovador das 

instituições públicas, assegurando agilidade e qualidade na resposta a essa sociedade mais 

atenta e conhecedora de seu valor. Nesse sentido, o presente estudo buscou identificar em que 

medida as agências reguladoras federais, autarquias especiais da Administração Pública 

indireta, têm valorizado suas lideranças. Reconhecidas pela elevada especialização técnica, 

fundamental para a atuação em setores dinâmicos e estratégicos para os interesses do país, é 

de se esperar que seus esforços sejam por assegurar o emprego de uma gestão moderna e 

eficaz. O estudo considerou as impressões colhidas a partir de entrevistas com os responsáveis 

pela gestão de pessoas dessas instituições. Como resultado foi possível concluir que, de fato, 

as agências reguladoras vêm envidando esforços no sentido de identificar, capacitar e 

fortalecer as suas lideranças, com vistas a aprimorar a gestão organizacionaL 

PALAVRAS-CHAVE: Liderança, Líderes, Administração Pública, Agências Reguladoras, 

Competências em liderança. 
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ABSTRACT 

The challenges to public administration are constantly increasing. Complex public issues in a 

society increasingly aware of its interests and unsatisfied with the provision of public 

services, pressure them to seek ways to tackle these issues. The presence of effective 

leadership can be a means to balance the creative and innovative character of public 

institutions, ensuring quality and agility in responding to this society more attentive and aware 

of their value. In this sense, this study sought to determine the extent to which the federal 

regulatory agencies, special authorities of indirect public administration, value their leaders 

and leadership effectiveness within their institutions. As they are recognized by their high 

technical expertise, of major importance to the performance in dynamic and strategic sectors 

for the country's interests, it is expected that their efforts are to ensure the use of a modem and 

effective management. The study considered the impressions gathered from interviews with 

managers in charge o f people management o f these institutions. In conclusion, it was possible 

to confirm that, in fact, regulatory agencies are making efforts to identify, train and stren!:,:rthen 

their leadership with the aim o f improving organizational management. 

KEYWORDS: Leadership, Leaders, Public Administration, Regulatory Agencies, 

Leadership Skills. 
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l INTRODUÇÃO 

A Administração Pública vem se transformando ao longo do tempo para responder às 

crescentes demandas que lhe são apresentadas e que dela exigem respostas cada vez mais 

rápidas e complexas. A perda de confiança no setor público e o aumento da percepção de 

ineficiência por parte da sociedade têm evidenciado desafios recorrentes que precisam ser 

superados. Essas questões tomam-se ainda mais dificeis em meio ao acirramento de conflitos 

culturais decorrentes das diversas mudanças imprimidas por eventos históricos e avanços 

tecnológicos. 

A prestação de um serviço público mais orientado ao atendimento dos interesses da 

sociedade tem pressionado dirigentes e gestores a atuar de maneira mais consciente e a buscar 

meios de aprimorar o desempenho organizacional. Faz-se necessário um maior 

comprometimento dos altos dirigentes com a eficiência, a eficácia e a efetividade, além da 

disseminação e consolidação de princípios e valores como integridade e transparência. 

Os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade são bem disseminados na 

Administração Pública. A eficiência, mais voltada para os aspectos internos da organização, 

faz com que o administrador preocupe-se em empregar da melhor forma os recursos 

disponíveis, reduzindo os custos na busca pelo alcance dos objetivos organizacionais. Um 

administrador eficaz, por sua vez, foca a sua atenção nos resultados. O mais importante é o 

resultado final, atingir metas e objetivos, independentemente dos meios empregados 

(CASTRO, 2006). 

Finalmente, é muito importante que, ao lado da busca pela eficiência e eficácia das 

ações e iniciativas, haja a constante preocupação com a sua efetividade. De mensuração 

essencialmente complexa, a efetividade decorre da relação, ao longo do tempo, entre os 

resultados alcançados e os objetivos pretendidos, sendo, muitas vezes, descrita como uma 

dimensão qualitativa do resultado (ARAGÃO, 1997). 

Logo, a partir desses norteadores, os gestores públicos passam a ser incentivados (e 

cobrados) a prestar contas e a agir com maior transparência e responsabilidade por suas ações 

e pelos resultados apresentados. 

Adicionalmente, as restrições impostas pela burocracia contribuem para reduzir o 

poder de ação do gestor, não só em relação a sua atuação como também na formação de seu 

quadro de pessoal. Cabe a ele encontrar meios de desenvolver sua equipe em busca de 
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contribuir para o alcance das metas e objetivos organizacionais. Nesse contexto de 

transformação, o gestor depara-se ainda com uma mudança de paradigma, e precisa 

reinventar-se. A reconfiguração de problemas antigos, as dúvidas em relação ao seu papel 

perante os subordinados, a visão da liderança como um processo e não como uma posição, 

entre outros, trazem-lhe desafios adicionais que precisam ser enfrentados. 

Nesse contexto, a preparação de líderes organizacionais pode ser uma forma de 

assegurar e aprimorar as respostas aos anseios dessa sociedade, mais atenta e conhecedora de 

seus direitos. E, em sendo isso percebido pela alta gestão, a presença desse item nas 

estratégias adotadas pelas instituições públicas pode ser um bom indício de que as lideranças 

e o capital humano são valorizados dentro dessas organizações. Algumas medida.c;;, já 

plenamente consolidadas em instituições públicas e privadas, como o mapeamento de 

competências, a formação de bancos de talentos e o estabelecimento de programas de 

desenvolvimento gerencial, são alguns exemplos de iniciativas que podem colaborar nesse 

processo. 

De forma a delimitar o estudo, a proposta de trabalho envolve as agências reguladoras 

federais e como elas vêm tratando, no âmbito das suas políticas de gestão de pessoas, suas 

lideranças. Como resultado, será possível ter uma visão da situação atual, bem como levantar 

exemplos de propostas e mecanismos que poderão ser objeto de disseminação para as demais 

unidades da Administração Pública. 

O que se pretende identificar a partir do presente estudo é em que medida as agências 

reguladoras federais têm buscado valorizar suas lideranças, entendendo essa valorização como 

uma forma de aprimorar a gestão organizacional. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A Administração Pública precisa aprimorar suas ferramentas de gestão e intensificar 

suas ações no sentido de assegurar o comprometimento de todos os níveis hierárquicos. É 

preciso saber se as organizações públicas, cada vez mais alvos de maior demanda por 

qualidade na prestação do serviço, responsabilidade e transparência, estão atentas a esse 

movimento e preparadas para desempenhar seu papel como provedoras do bem-estar social. 

Observa-se um claro movimento no sentido de privilegiar o desempenho e a efetividade das 

ações, considerando, ainda, a devida prestação de contas. 
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Uma liderança forte e capaz pode representar um meio de promover uma mudança 

significativa nas práticas e procedimentos internos que dificultam a atuação de organizações 

públicas com a qualidade e agilidade necessárias, ajudando-as ainda a se tornarem receptivas 

e criadoras de valor. E a atuação dessas lideranças dependerá ainda mais da sua capacidade de 

comunicação, persuasão e inspiração. 

A busca contínua pela adequada seleção, qualificação e capacitação dos líderes atuais 

e potenciais torna-se, portanto, pedra fundamental e base para que esse processo se concretize. 

Nesse cenário, devem ser consideradas a incorporação de aspectos relativos à identificação e 

formação de competências, bem como a busca por novos perfis profissionais para a 

construção do quadro de servidores públicos, com destaque para as posições de liderança. 

O presente tema é de interesse ao campo da administração pública e oportuno no atual 

contexto. Sua relevância se afirma na medida em que o desenvolvimento das lideranças 

poderá ajudar as organizações públicas a lidar com as demandas de um mundo em constante 

mudança. Restará a esse líder público o desafio de exercer seu papel com competência, 

maximizando a sua capacidade administrativa como forma de superar os obstáculos que 

encontrará à frente. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar em que medida as agências reguladoras federais têm buscado valorizar suas 

lideranças. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

São objetivos específicos deste trabalho: 

i. Levantar na literatura aspectos associados à identificação, fonnação e valorização 

das lideranças; 

ii. Por meio de entrevistas com os gestores de agências reguladoras federais: 
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41 Levantar quais as ações em andamento e os projetos futuros em relação ao 

tema. 

41 Conhecer o processo de identificação, seleção e capacitação voltado à 

ocupação dos cargos de liderança. 

41 Verificar se o tema está presente nas estratégias das unidades de análise. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo busca conceituar pontos considerados importantes para aprofundar o 

debate sobre o tema liderança. Grandes são os desafios impostos aos líderes públicos, que 

cada vez mais são cobrados pela entrega de resultados concretos à sociedade. A cobrança 

crescente por maior transparência e pela construção e consolidação de uma liderança efetiva 

dentro da Administração Pública é uma realidade. E esse processo pode ser conduzido não só 

a partir da preparação de seus gestores para atuarem de fato como líderes, como também por 

meio da identificação de potenciais, dentro e fora das equipes, que estejam dispostos a 

desenvolver e aprimorar suas competências em liderança. 

Durand (1998) construiu seu modelo de competência baseado em três dimensões 

conhecimentos, habilidades e atitudes -, que considerariam não apenas as questões técnicas e 

cognitivas, como também as atitudes relacionadas ao trabalho. Assim, esse conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes seriam empregados para o alcance de determinado 

propósito (BRANDÃO, 2001). A partir dessa visão, torna-se fundamental privilegiar uma 

formação na qual conceitos e práticas de competências estejam voltados para o 

desenvolvimento a partir da realidade organizacional (BITENCOURT, 2003). 

Segundo Motta (200 1 ), o líder precisa ainda compreender seu papel a partir da 

premissa de que grande parte do seu poder se encontra no próprio grupo. Liderar para o autor 

significa tornar as pessoas capazes de atuar de maneira criativa e de buscar a sua auto 

realização. Cabe a esse líder colocar-se à frente na visão de um novo futuro, de forma a 

favorecer o alcance de alternativas para o desempenho de sua função gerencial e o 

cumprimento da missão que lhe é conferida. 

O crescimento da importância do liderado dentro da organização faz parte do processo 

de liderar. Segundo Chiavenato (2004), atualmente, as organizações estão abandonando o 

modelo burocrático de organização do trabalho e adotando maneiras mais criativas e flexíveis 

de participação das pessoas. Para o autor, o empowerment (ou empoderamento) significa o 

fortalecimento das pessoas que trabalham em equipes. Esse empoderamento confere 

autonomia e libera as pessoas dos limites rígidos e inflexíveis dos seus cargos. Por outro lado, 

exige delas uma participação com grande responsabilidade pelo alcance das metas e 

resultados estabelecidos. 
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Ao adotar uma gestão mais moderna, que enxergue efetivamente a participação do 

liderado, a organização permite ainda que seus gestores prestem mais atenção nas atividades 

primordiais e de alta prioridade. Maior, portanto, é o espaço para que eles se desenvolvam de 

maneira criativa e inovadora. 

Uma organização, seja ela pública ou privada, em um mundo globalizado e 

competitivo, com centralização de poder, falta de autonomia dos liderados, entre outros 

fatores, pode enfrentar limitações para o seu desempenho e o cumprimento de suas 

atribuições. Entendendo ser a liderança uma forma de ajudar a amenizar e, até mesmo, de 

superar essas e outras questões, serão abordados, a seguir, aspectos da liderança e de como ela 

pode ser importante no processo de desenvolvimento de instituições públicas eficientes e 

eficazes. 

2.1 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA OS LÍDERES PÚBLICOS 

A Administração Pública vem se desenvolvendo, aprimorando modelos de gestão e de 

processos e valorizando seu capital humano, visto como um importante ativo da organização. 

Um forte compromisso com a integridade, valores éticos e a lei, bem como a garantia de 

entrega de beneficios efetivos à sociedade, com transparência, ganha destaque. 

Em meio a essa dinâmica complexa, intensifica-se o debate acerca da atuação dessa 

Administração no desempenho de suas atribuições. Van Wart (2013b) questiona qual seria o 

modelo ideal a ser adotado na Administração Pública contemporânea: se o modelo neutro, 

tecnocrático burocrático, como forma de responder aos líderes eleitos com base em sistemas 

baseados em regras, se o modelo baseado na competição de mercado, ou, finalmente, se o 

modelo focado na melhoria da colaboração entre governos, setor público, organizações não 

governamentais e sociedade. Talvez por isso tão grande seja a dificuldade em superar 

questões antigas que permanecem como grandes desafios ainda nos dias atuais. 

Schewella (2005) lista o que considera áreas emergentes que surgem perante as 

lideranças públicas. Algumas delas seriam: a variedade de novos fenômenos decorrentes da 

globalização, em que os limites entre as questões domésticas e os assuntos globais se tornam 

cada vez mais fluidos; o número e a complexidade dos problemas públicos; a necessidade de 

enfrentar questões relacionadas à desigualdade social, às diferenças de gênero e à diversidade 
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cultural; a demanda pela promoção da boa governança, entendida a partir da valorização do 

comportamento ético, da transparência e da devida prestação de contas. 

Van Wart (2013b) ressalta ainda a perda de confiança da sociedade em um contexto de 

constante mudança decorrente de eventos históricos e avanços tecnológicos. Silva e Mello 

(20 11) concordam e ressaltam a consciência de que a mudança passa a ser uma constante no 

mundo contemporâneo. Para Morreale (2009), essa sociedade está mais atenta e tem exigido, 

cada vez mais, lideranças efetivas que representem de fato as organizações públicas. 

Amaral (2006), por sua vez, destaca a imagem generalizada e negativa que a sociedade 

tem em relação à Administração Pública, enxergando-a como fornecedora de serviços de 

baixa qualidade e como tendo alto custo financeiro e social. 

Segundo Schewella (2005), essa tendência de enfraquecimento gradual da capacidade 

do Estado e de erosão da confiança nas instituições públicas, entretanto, seria apenas 

parcialmente explicada pela deficiência de desempenho, seja ela real ou percebida. A partir 

dessa ideia, uma melhora no desempenho organizacional não necessariamente representaria 

uma melhora nos níveis de confiança nas instituições e nas ações públicas. Para o autor, essa 

questão torna-se um fator complicador para a liderança, pois vai além da sua performance. 

Líderes seriam avaliados, portanto, com base em expectativas e percepções, e não em medidas 

estritamente objetivas. 

Apesar disso, a atuação do líder ainda pode representar urna forma de ajudar a reduzir 

essa visão negativa e a construir uma imagem mais positiva da Administração Pública perante 

a sociedade. Esse líder precisará, portanto, desempenhar a sua função, superando as 

limitações impostas ao setor público no gerenciamento dos seus recursos (BACON, 1999), 

que, muitas vezes, lhe deixa pouca liberdade para atuar (WRIGHT et al., 2011). Além disso, 

as distintas realidades da Administração Pública brasileira, formada por quadros 

heterogêneos, com diferenças culturais e geracionais, caracterizada pela falta de cooperação 

ou de subsidiariedade entre os entes (AMARAL, 2006), dificultam ainda mais esse processo 

de transformação exigido pela sociedade. 

2.2 LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO 

Em meio às transformações pelas quais o setor público vem passando, a valorização da 

liderança pode ser um meio de tornar mais fluido esse processo. Morreale (2009) destaca que, 
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com a demanda por maJOr prestação de contas e responsabilidade das organizações, é 

necessária uma liderança forte para promover uma mudança significativa nas práticas 

burocráticas enraizadas nas organizações públicas. Torna-se necessário ainda desenvolver a 

liderança de forma holística, abraçando a totalidade do processo de gerenciamento de recursos 

humanos. O líder público deve ser, portanto, capaz de entender e enfrentar os diversos 

desafios que se lhe apresentam. Torna-se fundamental entender o caráter essencial da 

liderança na obtenção de organizações eficientes, receptivas e criadoras de valor (BACON, 

1999). 

Para Van Wart (2013b), o debate no meio acadêmico sobre o tema gira em torno de 

três situações nas quais o líder administrativo deve atuar: de forma neutra, conservando, 

contudo, a coisa pública; agindo como agente de mudança, com a introdução de meios de 

responsabilização mais rigorosos; ou, ainda, atuando como facilitador do processo 

democrático, sendo especialmente sensível às necessidades para promoção das redes cívicas e 

do debate público e dando voz aos mais carentes. 

Peter Senge defende que a visão tradicional dos líderes está profundamente arraigada 

em uma visão de mundo individualista e não sistêmica. Por isso, o modelo antigo, segundo o 

qual "o topo pensa e a parte de baixo age", passa a ceder lugar ao pensamento integrador, com 

ação em todos os níveis (SENGE, 1990). 

Assim, a liderança assume novas perspectivas, passando muitas vezes a ser entendida 

como um processo e não simplesmente como uma posição. Autores como Van Wart (2013a) e 

Morreale (2009) defendem essa perspectiva. Este último destaca ainda que a liderança deve 

ser trabalhada por meio de uma vasta gama de competências, considerando aspectos 

relacionados às diferenças de gerações, à diversidade, ao compartilhamento do poder de 

decisão, à colaboração e à transparência para com a sociedade. 

É de se esperar que os lideres públicos do futuro tenham habilidades distintas das 

atuais, arriscando-se mais e adotando uma postura visionária (MORREALE, 2009), com a sua 

eficácia dependendo ainda mais da sua capacidade de comunicação, persuasão e inspiração 

(WRIGHT et ai., 2011). A reconfiguração de desafios antigos para os líderes que compõem a 

burocracia no serviço público (VAN WART, 2013a) não poderá ser obstáculo para a 

superação dos limites de suas próprias habilidades. 

Para Allio (2013), o líder deverá avaliar e catalisar a liderança que está latente na 

organização, tendo sempre em mente que o poder do liderado está crescendo no mundo atual, 
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enquanto o seu próprio está diminuindo. Motta (2001) compartilha dessa ideia quando afirma 

que a essência da liderança está em colocar poder nos outros e, nessa mesma linha, V an Wart 

(2013a) coloca que o papel do gestor tem se diluído nas últimas décadas. 

Tais lideranças podem, portanto, ser peças importantes na gestão organizacional, bem 

como no desenvolvimento das competências individuais, no estímulo à inovação e na geração 

de um sentimento de "pertencimento" nos liderados, de forma que eles se sintam parte no 

alcance das metas e resultados para a organização. É preciso entender que a gestão de pessoas 

nasce da íntima interdependência entre as organizações e as pessoas, com as primeiras 

dependendo das últimas para poder funcionar e alcançar suas metas e objetivos 

(CHIA VENATO, 2005). 

Os líderes contemporâneos precisam ainda dar um exemplo positivo, estimular o 

sentimento de união em torno dos objetivos e do futuro da organização, fomentar o 

sentimento de orgulho e ajudar seus liderados a encontrar significado em seu trabalho 

(ALLIO, 2013). A visão clara da missão e das alternativas e a habilidade de comunicá-las 

com exatidão servem como atrativo e fonte de confiança para os liderados que participam do 

trabalho coletivo (MOTTA, 2001). 

E esses líderes deverão estar espalhados pela organização, nas áreas meio e fim, não 

podendo a gestão de pessoas restringir-se ao setor de recursos humanos apenas. Eles deverão 

ser capazes atuar sobre suas equipes, de comunicar-se com os outros e de influenciar as 

atitudes e os comportamentos dos seus subordinados (MURGA, 2013). 

2.3 COMPETÊNCIAS EM LIDERANÇA 

Sabendo da importância e influência do líder para o desempenho de uma organização, 

cabe à alta direção buscar meios de entender, identificar, desenvolver e valorizar as 

competências específicas da liderança. O desenvolvimento de competências gerenciais pode 

direcionar melhor as práticas organizacionais para uma gestão mais efetiva e propícia ao 

aprimoramento do trabalho e envolvimento das pessoas (BITENCOURT, 2003). 

Segundo Morreale (2009), o desenvolvimento das competências em liderança pode ser 

uma forma de ajudar a organização a lidar com esse mundo em constante mudança. Seria, no 

entanto, um erro atribuir, exclusivamente, a performance organizacional ao comportamento 

do líder, especialmente se a organização prospera ou falha. Isso porque a performance da 



17 

organização está fortemente determinada pelas extemalidades (ALUO, 2013). O líder poderá 

atuar como um agente catalisador, estimulando e aprimorando o desempenho de seus 

liderados e, a partir daí, trazendo ganhos para a organização. 

Para Motta (2001), a liderança requer habilidades individuais, de autoconhecimento, 

de expressão e de comunicação. O verdadeiro líder precisa ser capaz de enfrentar o futuro 

com confiança, ousadia e flexibilidade. Ele é, essencialmente, um indivíduo capaz de investir 

tempo e energia no futuro de sua organização e, principalmente, no de seu pessoal, sendo 

reconhecido por meio do comprometimento dos liderados, do verdadeiro uso de suas 

potencialidades, de seus interesses e da satisfação obtidos no alcance de resultados. 

Considerando o rápido avanço da internet e do comércio eletrônico, o 

desenvolvimento de organizações mais reduzidas e menos estratificadas só acelerará, e maior 

será a necessidade de se valorizarem competências como flexibilidade, senso dos negócios e 

focalização no cliente (BACON, 1999). Van Wart (2013b) destaca ainda que os líderes 

contemporâneos, além de flexíveis, precisam ser resilientes, criativos, e devem preocupar-se 

em prover ensinamento, atuando como verdadeiros mentores. 

Como exemplo, no meio empresarial, o mentoring pode ser entendido como uma 

prática de desenvolvimento conduzida por indivíduos com experiência e conhecimento - os 

mentores - que se comprometem em construir um relacionamento com seu mentee, uma 

espécie de aprendiz. A partir desse processo, é possível prover ascensão pessoal e 

profissional, com a construção de um projeto de carreira para aqueles que estão no início da 

vida profissional ou que estão iniciando uma nova função (MINELLO et al., 2011 ). 

A gestão por competências pode ser vista como uma forma de facilitar o processo de 

aprendizado. A partir dela, toma-se indispensável a atenção prioritária aos aspectos 

qualitativos do investimento em pessoas. É válido destacar que, segundo Silva e Mello 

(20 11 ), competência não se confunde com qualificação simplesmente. Para Amaral, a gestão 

por competências significa olhar para o trabalho por uma lente que combina os 

conhecimentos, o saber fazer, a experiência e os comportamentos exercidos em contexto 

específico. Corresponde, portanto, a um aprendizado que engloba entendimento prático, 

apoiado em conhecimentos adquiridos. 

A concepção da gestão por competências passa pela estratégia para melhoria do 

desempenho organizacional, havendo forte relação entre ambas. É importante acompanhar os 

resultados alcançados e as vantagens obtidas diante de estratégias bem-sucedidas. A partir daí, 
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rever e se preciso redefinir as competências a elas relacionadas (SILVA e MELLO, 2011 ). É 

certo também que essa forte relação entre a gestão por competências e a estratégia 

organizacional implicará maior responsabilizaçã.o dos dirigentes (AMARAL, 2006). 

2.4 PREPARAÇÃO DE LÍDERES PÚBLICOS 

Hoje, as organizações se veem forçadas a retomar o desenvolvimento humano de 

forma mais contundente (SILVA e MELLO, 2011) e, por ser um meio identificado de 

facilitação das relações interpessoais, a liderança deve ser almejada como uma função 

primordial na gerência (MOTTA, 2001). Para Senge, os líderes contemporâneos devem ser 

capazes de construir uma visão compartilhada, de desafiar os modelos mentais vigentes e de 

promover padrões de pensamento mais sistêmicos (SENGE, 1990). Precisam ainda ser 

capazes de energizar as pessoas, de questionar o status quo, de inovar continuamente e de 

planejar o futuro desejado (MORREALE, 2009). Essa visão, entretanto, deve ser reconhecida 

pelo mais alto escalão da organização, não sendo possível seguir adiante se não houver o 

comprometimento dos dirigentes com o desenvolvimento desses futuros líderes (BACON, 

1999). 

O papel dos líderes naquelas organizações que Peter Senge chama de organizações de 

aprendizado difere drasticamente do papel do tomador de decisão carismático. Esses líderes 

carismáticos, que agem nas visões e nas crises e que atuam pouco entre as duas, acabam por 

fazer com que a organização pule de uma crise para outra. Para evitar isso, um novo tipo de 

desenvolvimento gerencial concentrar-se-á em habilidades e ferramentas para o 

desenvolvimento da liderança. Espera-se desses líderes que eles se responsabilizem por 

construir organizações nas quais as pessoas possam expandir continuamente a capacidade de 

moldar seu futuro (SENGE, 1990). 

Motta (200 1) concorda que o aprendizado da liderança tem sido estimulado, sendo 

resultado, essencialmente, de habilidades humanas aprendidas por pessoas comuns. Partindo 

desse princípio de que a liderança pode ser ensinada e aprendida por todos, por meio de 

orientação e experiências de vida, a maioria das pessoas passa a ser vista como líderes 

potenciais para a organização. 

A gestão por competências pode ser vista, desta forma, como um meio de assegurar 

essa identificação, captação e desenvolvimento de líderes em uma organização. Deve, 
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portanto, ser utilizada no processo seletivo, no planejamento de carreiras, na gestão de 

desempenho e no desenvolvimento pessoal (AMARAL, 2006). O desenvolvimento de 

competências socioafetivas, como habilidade em comunicação, relações pessoais, análise 

crítica, motivação e solução de problemas, bem como aspectos relevantes relacionados às 

diferenças de gerações, diversidade, compartilhamento do poder de decisão, colaboração e 

transparência para com a sociedade, também devem ser considerados nesse processo 

(MORREALE, 2009). 

A partir da constatação de que a experiência das pessoas em determinada tarefa ou 

função não significa mais a certeza de que elas serão consideradas competentes (SILVA e 

MELLO, 2011 ), será necessário identificar quais são as competências prioritárias para os 

ocupantes de cargos de liderança e atuar no desenvolvimento dessas mesmas competências. 

Mais uma vez, a alta direção deverá ressaltar a importância que esses líderes preparados 

representam para a organização, de fonna a legitimar o processo. 

Uma vez definidas, aquele que tiver interesse em desenvolver suas competências em 

liderança precisará se esforçar. O caminho a ser perseguido, embora árduo, é possível. Ele 

terá de reconhecer a importância de compartilhar seu poder gerencial, de atuar com 

entusiasmo e de inspirar e influenciar sua equipe em busca do comprometimento de todos 

com o alcance das metas organizacionais, e, principalmente, de estabelecer uma relação de 

confiança mútua e lealdade para com os seus liderados. Deverá ainda ser capaz de mudar as 

expectativas dos liderados que ainda acreditam que o líder, por si só, é capaz de comandar e 

se responsabilizar pelos destinos da organização (MOTTA, 2001). Enfim, quem quiser ser um 

líder de fato precisará não só conquistar o respeito da equipe como também conscientizar-se 

de que a era do comando e controle já passou (MORREALE, 2009). 
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3 O CONTEXTO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS FEDERAIS 

Foco do presente estudo, as agências reguladoras federais representam ambientes 

adequados ao emprego de ferramentas de gestão modernas e, por isso, podem ser usadas 

como exemplos para outras unidades da Administração Pública. É por meio da atuação dessas 

instituições que o Estado deixa seu lugar de protagonista na execução dos serviços para 

assumir um papel de planejador, regulador e fiscalizador, não só sobre as empresas privadas 

concessionárias prestadoras de serviços públicos, como também sobre o particular que 

explora atividades econômicas, dentro de um mercado regulado. 

Nas últimas décadas, no Brasil, o Governo Federal tem buscado transformar a 

estrutura da Administração Pública, deixando para trás uma ordem burocrática e rígida em 

prol de um perfil gerencial mais flexível e dinâmico. A década de 1990 ressaltou essa 

tendência. Nesse período, e a partir de então, foram criadas diversas agências reguladoras, 

dotadas de certa autonomia e elevada capacitação técnica: a ANP (Agência Nacional do 

Petróleo, atual Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a Aneel 

(Agência Nacional de Energia Elétrica), a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), a 

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a ANS (Agência Nacional de Saúde 

Suplementar), a ANA (Agência Nacional de Águas), a ANTT (Agência Nacional de 

Transportes Terrestres), a Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), a Ancine 

(Agência Nacional de Cinema) e, já em 2005, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). 

A necessidade de criação dessas autarquias especiais autônomas surgiu, 

principalmente, para que elas pudessem atuar sobre os desvios decorrentes das forças de 

mercado, nem sempre alinhadas aos objetivos de desenvolvimento do país. A partir desse 

movimento, a criação dessas agências proporcionou um duplo movimento: o de enxugamento 

do papel do Estado na economia e o conjunto de instrumentos de reforma administrativa que 

visavam à flexibilização da gestão pública (PECI, 2007). A partir dessa iniciativa, há uma 

reviravolta na forma com que o Estado passa a atuar sobre certos setores, caracterizados pelo 

extremo dinamismo e considerados estratégicos para os interesses do país. 

A busca pela eficiência cria para a Administração uma responsabilidade que se traduz 

na obrigação imposta ao poder público, ao exercer funções reguladoras no mercado, de evitar 

práticas e comportamentos oportunistas pelos agentes privados. A agilidade com que as 
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mudanças e inovações são promovidas nesses mercados exige que a Administração Pública 

evolua de forma a responder rapidamente às demandas que se apresentam. 

Ainda de acordo com o pressuposto da eficiência, a missão das agências reguladoras 

tem se baseado no trabalho focado e avaliado sob resultados e metas de desempenho. Sua 

autonomia é reforçada pelas prerrogativas da administração gerencial, tanto a partir da busca 

de neutralidade nas resoluções tomadas pela instituição, quanto na promoção de um espírito 

de competição dos serviços (ROSA, 2006). 

Medidas como estabilidade dos dirigentes, autonomia administrativa, financeira e 

técnica tentam dotar o modelo brasileiro de maior independência. Há de se ressaltar, 

entretanto, que apesar de independentes, elas estão vinculadas hierarquicamente aos 

respectivos ministérios, enfrentam contingenciamentos e são objeto de controle interno e 

externo (PECI, 2007). 

No Brasil, o critério empregado na eleição de um setor a ser regulado reside na 

existência de reflexos (positivos ou negativos) relacionados a essa atividade. No caso de 

serviços públicos, busca-se privilegiar a eficiência e a racionalidade, além de zelar por sua 

universalização. Já as atividades econômicas, em sentido estrito, são reguladas com o fito de 

preservar um ambiente concorrencial e o interesse dos consumidores (SALES, 2002). 

Com o status de autarquias especiais, as agências reguladora..;; federais brasileiras 

regulam e fiscalizam as atividades econômicas. Segundo Binenbojm (2006), elas servem para 

dissolver os anéis burocráticos dos Ministérios e subtrair das escolhas políticas do Presidente 

da República a regulação de setores estratégicos da economia. 

A consolidação dessas instituições no país visa o desenvolvimento das condições 

necessárias para se constituir um ambiente institucional estável e transparente, além de reduzir 

os riscos regulatórios, atrair investimentos (PIRES; GOLDSTEIN, 2001) e assegurar o 

atendimento do interesse público. 

Embora haja entre essas agências diferenças nas suas formas de atuação, tais 

diferenças não podem impedir o cumprimento das atribuições legais a elas conferidas. 

Considerando os diversos segmentos da economia em que atuam, com suas especificidades 

próprias, os meios empregados para o exercício da regulação, normalmente, não se restringem 

ao processo de regulamentação em si (edição de atos, portarias, resoluções), considerando 

ainda as outras atividades que constituem o universo da regulação. 



22 

Ao lado do papel fiscalizatório que nonnalmente todas elas têm, e que devem exercer, 

muitas atuam também dentro de um perfil orientador, buscando organizar o mercado, naquele 

determinado setor, na busca do atendimento precípuo do interesse público. 

Para que possam exercer plenamente o seu papel e cumprir sua missão institucional, 

torna-se imprescindível que contem com um quadro de servidores capacitados e motivados, 

além de líderes preparados que sejam capazes de criar um ambiente de trabalho saudável e 

inovador e urna cultura de participação. É importante ainda que a gestão de pessoas seja 

valorizada e faça parte da estratégia dessas instituições, sendo esse processo realizado de 

forma transparente, com vistas a disseminar por todos a atenção da alta direção para com as 

pessoas e a consciência de que, sem elas, não será possível alcançar as metas e resultados 

almejados. 
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4 METODOLOGIA 

A investigação sobre a preocupação com as lideranças nas agências reguladoras 

federais se deu por meio de entrevistas, como forma de coletar as opiniões, impressões e 

percepções dos principais responsáveis pela gestão de pessoas nas instituições participantes. 

O método, representando a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa, foi o 

indutivo, em que a generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. 

Dentro da técnica de pesquisa de natureza qualitativa e caráter descritivo (VERGARA, 2000), 

o tipo de corte empregado foi o seccional, cujo interesse é o momento atual e o nível de 

análise, o do campo. No que tange à sua relevância, o estudo justifica-se ao possibilitar a 

ampliação dos estudos sobre a temática da liderança e de sua configuração no âmbito do setor 

público brasileiro. 

Ao todo, estão presentes no Brasil dez agências reguladoras federais. Objeto central da 

pesquisa, elas representam as unidades de análise e sua escolha decorreu da premissa de que 

elas procuram assegurar o desenvolvimento e a consolidação de sua competência técnica, a 

partir de uma gestão moderna, dinâmica e efetiva, que garanta o cumprimento das atribuições 

legais e o atendimento do interesse público. 

O objetivo principal do estudo, portanto, foi o de verificar se, de fato, há esse 

movimento interno no sentido de desenvolver lideranças conscientes de seu papel no 

desempenho organizacional. Buscou-se desenvolver uma visão a partir de informações 

coletadas e consolidadas acerca da atuação dessas lideranças e de corno elas se apresentam 

dentro desse conjunto formado pelas agências reguladoras federais. 

O acesso aos gestores de pessoas para a realização das entrevistas foi facilitado a partir 

do contato feito pelos gestores de pessoas da ANP junto às demais agências. Além disso, a 

escolha desses gestores se deu porque, normalmente, a área recursos humanos é a responsável 

pelas ações de seleção e capacitação do quadro pessoal nas organizações. 

As estruturas organizacionais variam de uma agência para outra. Em alguns casos, a 

gestão de pessoas está sob a responsabilidade de uma superintendência, ligada diretamente à 

diretoria colegiada. Em outros, a gerência de recursos humanos está ligada a uma gerência 

geral ou a uma superintendência. 
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As entrevistas foram todas presenciais e ocorreram em Brasília e no Rio de Janeiro, de 

acordo com a lotação desses servidores. Participaram da pesquisa 12 representantes. À 

exceção de um caso, em que foram entrevistados, conjuntamente, um gerente e sua gerente 

geral, as entrevistas foram todas individuais. Apenas em uma das agências, além do 

Superintendente de Gestão de Pessoas, foram entrevistados também seu adjunto e mais duas 

superintendentes: uma responsável por uma área fim e outra pela Secretaria Executiva. Nas 

demais, foram entrevistados somente os responsáveis pela área de recursos humanos. Houve 

um caso, ainda, em que não foi possível entrevistar a Superintendente de Gestão de Pessoas, 

tendo em seu lugar participado sua substituta, a Gerente de Desenvolvimento de Pessoas. 

O roteiro semi-estruturado das entrevistas foi elaborado de forma aberta, 

possibilitando inclusões, exclusões e alterações nas perguntas, bem como explicações aos 

entrevistados sobre as questões apresentadas. Todas as entrevistas foram gravadas e 

transcritas, como forma de facilitar o processo de consolidação. 

A pesquisa, descritiva quanto aos fins, buscou levantar, a partir das entrevistas, as 

estratégias, ações e medidas voltadas para a valorização e o desenvolvimento das lideranças 

nas unidades analisadas. Foram investigados os mecanismos de gestão adotados para a 

identificação, captação, formação e valorização das lideranças. Também foi verificado se as 

estratégias determinadas pela alta direção apontam, de forma direta ou indireta, para o 

desenvolvimento dessas lideranças. A partir do resultado, buscou-se apresentar um relato 

detalhado acerca das informações obtidas. 

As entrevistas, de forma ampla, envolveram as seguintes questões: 

1) Como são percebidas as lideranças no contexto da organização? 

2) A atuação dessas lideranças está de alguma forma identificada na estratégia 

organizacional? 

3) A agência possui meios de identificação e capacitação das lideranças? 

4) Como o mapeamento de competências poderia ajudar nesse processo? 

5) Em meio às diversas demandas institucionais, como os líderes posicionam-se em 

relação à gestão de pessoas? 

6) Quais seriam as maiores dificuldades para se ter lideranças efetivas? 
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7) O empoderamento dos liderados, visto como uma maior autonomia conferida pelo 

líder, é percebido dentro da organização? 

8) Seria a burocracia um fator limitador para a atuação dessas lideranças? 

9) O que esperar de um líder? 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A pesquisa buscou identificar como as lideranças são percebidas nas agências 

participantes. De acordo com as informações trazidas ao longo das entrevistas, foi possível 

agrupá-las em grandes temas. Assim, nessa etapa de apresentação e análise dos resultados, 

visando facilitar o entendimento, esses temas são apresentados em quatro tópicos: Como as 

lideranças são percebidas; Identificação e desenvolvimento das competências em liderança; 

Os principais desafios na busca por lideranças efetivas; e O que as agências esperam de seus 

líderes. Um quinto tópico foi colocado com o propósito de analisar, propriamente, as questões 

e pontos de vista apresentados pelos entrevistados. 

5.1 COMO AS LIDERANÇAS SÃO PERCEBIDAS 

Em todos os casos analisados, os entrevistados ressaltaram a elevada capacidade 

técnica do quadro de servidores, incluindo dos ocupantes dos cargos de gestão, desde os 

níveis mais altos até as lideranças operacionais. Esse elevado nível de preparação técnica 

constitui uma característica fortemente valorizada, considerando a necessidade de 

especialização do corpo funcional para atuar em setores altamente dinâmicos e importantes 

para o país. 

O que se observa, normalmente, é uma pessoa que se destaca tecnicamente em uma 

determinada área, sendo por isso alçada ao exercício de uma função de liderança. Contudo, 

resta claro que não há, ou pelo menos não havia até recentemente, uma preocupação com a 

preparação dessa pessoa para atuar na gestão de equipes. 

Em geral, o que se pode observar é que essa forma de escolha e ocupação dos cargos 

de gestão levou à composição de um quadro bastante heterogêneo dentro dessas instituições. 

Há aqueles com experiência na função, muitas vezes adquirida antes mesmo de entrar na 

agência, enquanto outros são bastante jovens, com pouca experiência profissional. Com isso, 

muitos desses técnicos acabam por exercer a função de liderança de uma forma mais natural e 

empírica, e não consciente e treinada. Outros, exatamente por terem se destacado por suas 

habilidades como técnicos, têm maior dificuldade em deixar suas antigas atribuições e acabam 

por centralizar mais as atividades finalísticas da área, continuando a atuar fortemente na 

operação. Segundo um dos entrevistados: 
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[ ... ]Normalmente, o líder é líder porque ele fez alguma coisa bem feita e se 

tornou líder porque se destacou. Mas não, necessariamente, porque ele tem 

as habilidades de planejamento, as habilidades de gestão de pessoas, as 

habilidades de pensar estrategicamente. [ ... ] 

Há o consenso de que a elevada preparação técnica do quadro de servidores faz com 

que as entregas para a sociedade sejam reconhecidas como de elevada qualidade. Contudo, 

esse perfil encontrado em todas as agências faz com que as exigências sobre as lideranças 

sejam acentuadas. Esses líderes, que naturalmente se colocam como referências técnicas, 

precisam também saber lidar com suas equipes, potencializando suas capacidades. 

Também foi possível perceber que, a partir desse retrato, as agências estudadas têm se 

movimentado no sentido de desenvolver suas lideranças. Em alguns casos, a preparação 

desses líderes é apontada expressamente na estratégia da instituição. Em outros, embora essa 

intenção não esteja expressa, é possível constatar a preocupação da alta direção. Há a 

consciência de que a preparação e o engajamento das lideranças são importantes para o 

alcance dos objetivos estratégicos, mas também que elas também precisam estar atentas às 

suas eqmpes. 

Em todas as agências, as lideranças que ocupam as posições hierárquicas mais altas 

são formalizadas no regimento interno e dotadas de cargos comissionados. A partir da 

diretoria, no nível mais alto, as estruturas variam bastante de uma agência para outra, podendo 

abranger superintendências, gerências gerais, gerências, gerências técnicas e coordenações. 

Normalmente, os regimentos internos preveem até o nível mais operacional, da coordenação 

ou da gerência técnica. Apenas em um dos casos a liderança formal contempla somente 

diretoria e superintendências. 

Também foi possível observar outros níveis de liderança entre as agências estudadas, 

como os líderes de projetos e os líderes de processos. Contudo, normalmente essa<; lideranças 

não possuem cargos em comissão destinados à função. Apenas em três delas, esse formato 

pareceu mais desenvolvido. Em uma quarta agência, embora tenham sido citadas, essas 

lideranças de projetos e processos são exercidas pelos próprios superintendentes e gerentes, 

que atuam mais como representantes e articuladores da ação. Nas outras quatro, embora seja 

possível identificar responsáveis por processos e projetos, mesmo informalmente, eles não são 

percebidos como líderes dentro da estrutura. 
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5.2 IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS LIDERANÇAS 

A partir do reconhecimento de que era preciso desenvolver e aprimorar suas 

lideranças, as agências investigadas começaram a atuar em diversas frentes. Foram 

identificadas algumas iniciativas importantes nesse processo, como o mapeamento das 

competências gerenciais, a promoção de ações de capacitação e o desenvolvimento de 

instrumentos de identificação de potenciais líderes. 

O mapeamento das competências gerenciais tem sido percebido como uma forma de 

deixar mais claras para o gestor quais competências ele precisa desenvolver. Dentre as 

agências analisadas, apenas uma já possui mapeamento das competências gerenciais, todas 

elas vinculadas a metas. A partir delas, acreditam que é possível definir o plano de trabalho e 

de desenvolvimento de cada líder, buscando uma espécie de certificação da pessoa. 

Em relação às demais agências consideradas na pesquisa, duas contam apenas com 

mapeamento de competências técnicas, sendo que em uma delas já se encontra em andamento 

o mapeamento das competências gerenciais. 

Apesar de ainda não terem iniciado o mapeamento das competências gerenciais, as 

outras cinco agências já identificaram essa necessidade, prevista, na maioria dos casos, na 

própria estratégia. Duas iniciaram o mapeamento recentemente, e duas estão aguardando 

orçamento para poder contratar empresa especializada. Apenas uma, apesar de já ter iniciado 

o mapeamento das competências técnicas, não prevê o mapeamento das competências 

gerenciais por ora. 

No que diz respeito ao aprimoramento e à capacitação das lideranças, todas as 

agências têm ações em andamento. Com diferentes nomes, os programas de desenvolvimento 

das lideranças visam, entre outros objetivos, atuar na preparação dessas pessoas que já 

ocupam cargos de gestão. Essa preocupação parece estar bastante presente no dia a dia das 

instituições participantes da pesquisa. Em uma das entrevistas, foi declarado que: 

[ ... ] A pattir do momento que a gente conseguir, pela capacitação c pela 

mudança mesmo de cultura, colocar os gestores mais nesse papel de 

pensadores e de criadores do futuro; e menos de "resolvedores" de 

problemas da operação, a gente vai ter uma liderança mais efetiva, porque 

o líder vai poder realmente ser aquele líder que inspira c não aquele líder 

que transpira lá em baixo junto com todo mundo.[ ... ] 
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Seis agências já iniciaram ações de capacitação com foco na alta gestão, sendo que três 

delas já concluíram uma primeira etapa. Dessas três, duas estão aguardando disponibilidade 

orçamentária para capacitar as demais lideranças em 2016. A terceira já concluiu a 

capacitação das lideranças intermediárias, no nível das coordenações. Essa mesma agência 

pretende retomar, a partir de 2016, ações de capacitação da alta gestão. Nessa próxima etapa, 

os treinamentos serão via EAD (ensino à distância). A intenção é de assegurar a continuidade 

do processo de aprimoramento, sem comprometer a atuação mais presente dessas lideranças 

nas atividades quotidianas. Em 2016, serão trabalhados o foco no resultado e a execução da 

estratégia. Em relação a isso, um entrevistado afirmou: 

[ ... ] A gente tentou nesses dois primeiros anos fàzer uma virada no mind 

set dos gestores, ou s~ja, mudar o pensamento deles. O discurso ficou 

repetitivo, para que eles absorvessem esse discurso e tàlassem: "Eu preciso 

tirar o meu chapéu de técnico e colocar o meu chapéu de gestor ... e ser 

gestor de pessoas de fato." Aí agora, vindo o Planejamento Estratégico ao 

lado, a gente entendeu . . . então os gestores vão trabalhar o foco no 

resultado c a execução da estratégia[ ... ] 

As outras duas agências, embora ainda não tenham iniciado, também têm ações 

voltadas para o desenvolvimento gerencial. Uma delas contratou, recentemente, empresa 

especializada para a promoção da capacitação das suas lideranças via EAD. A outra, já com o 

seu programa lançado, ainda não iniciou nenhuma ação específica. Pretende contratar empresa 

especializada e, em alguns casos, aproveitar o conhecimento e a experiência dentro da própria 

Administração Pública. 

Toda a atenção que vem sendo dispensada às lideranças, contudo, não se restringe 

apenas àqueles que já ocupam cargos de gestão. Também foi possível observar, a partir das 

entrevistas, uma preocupação em assegurar a identificação e preparação daqueles que, no 

futuro, poderão galgar essa posição. Para esses potenciais líderes, há a preocupação em 

garantir que eles estejam minimamente preparados quando chegar a hora. Apesar disso, não 

foi possível observar, em nenhum caso, a existência de um mecanismo formal abrangente 

voltado à identificação dessas pessoas. 

Em duas agências, já há um processo de seleção que alcança alguns níveis 

hierárquicos. Em outra, encontra-se em desenvolvimento uma ação que permitirá identificar 

servidores aptos a ocupar cargos comissionados. Foram mencionados projetos e iniciativas 

com vistas a desenvolver um plano de sucessão. O mapeamento de competências também foi 
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apresentado por um dos entrevistados como uma importante ferramenta nessa construção. 

Outro citou a formação de um Banco de Talentos a partir de 2016, que também poderá ajudar 

nesse processo. 

Em geral, as indicações para ocupação dos cargos de gestão partem da própria área e 

tendem a ser feitas com base no desempenho técnico, como já havia sido destacado no item 

anterior, estando os coordenadores no caminho lógico da sucessão. Considerando esse 

processo de conscientização pelo qual as lideranças vêm passando, os entrevistados acreditam 

que as próximas escolhas também levarão em conta aspectos outros além daqueles puramente 

técnicos. Um deles, entretanto, acredita que, no futuro, seria importante que essas indicações 

fossem avaliadas ou, de alguma forma, referendadas pela área de gestão de pessoas antes da 

decisão da diretoria colegiada. 

5.3 PRINCIPAIS DESAFIOS NA BUSCA POR LIDERANÇAS EFETIVAS 

Ao longo das entrevistas, quando a questão apresentada estava relacionada às 

dificuldades enfrentadas para se assegurar lideranças efetivas, vários pontos foram levantados. 

Todos os entrevistados acreditam que suas agências vêm desempenhando um bom trabalho, 

do ponto de vista das entregas feitas à sociedade. Essencialmente técnicas e com quadros 

altamente capacitados, eles entendem que a qualidade do trabalho desenvolvido pelas 

agências reguladoras federais, em geral, destaca-se e é reconhecida pela sociedade e pelo 

mercado regulado. 

Entretanto, exatamente por essa característica de ter pessoas altamente capacitadas é 

que o desafio para os gestores se torna maior. Os liderados não aceitam e não legitimam 

líderes fracos tecnicamente. Esse não seria um problema, considerando que, conforme 

colocado pelos participantes da pesquisa, grande parte do quadro de gestores é fonnado por 

técnicos. A questão torna-se crítica na medida em que a formação, experiência e capacidade 

técnicas, embora consideradas exigências mínimas para esses gestores, não são 

necessariamente acompanhadas das competências gerenciais necessárias para o pleno 

desempenho da função. 

Há uma preocupação dos responsáveis pelas áreas de recursos humanos em mudar a 

visão e até a cultura de muitos gestores de que a administração da unidade se restringe à 

operação e de que todas as demais questões administrativas, incluindo a gestão de pessoas, 
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devem ficar em segundo plano. Acreditam que é necessário convencer essas lideranças de que 

seu papel é muito maior do que o de assegurar entregas técnicas. E as exigências de que as 

lideranças sejam sensíveis e deem uma atenção especial às relações humanas têm sido 

crescentes. 

O foco principal dessas agências sempre foram as entregas à sociedade e a imagem 

organizacional, com as áreas fim, por consequência, recebendo destaque em relação às áreas 

meio. Um dos entrevistados exemplificou essa tendência ao comentar sobre as pautas das 

reuniões da diretoria colegiada, sobrecarregadas por assuntos técnicos, deixando outros temas 

como a gestão de pessoas, por exemplo, diluídos em meio aos assuntos considerados de maior 

importância. 

Em geral, o que foi ressaltado nas entrevistas é que os gestores das agências reclamam 

da falta de tempo para dispensar atenção à gestão de pessoas. Eles muitas vezes voltam-se, 

quase exclusivamente, para o trabalho com impacto direto na sociedade. Essa falta de tempo e 

de disposição em lidar com questões outras compromete o próprio planejamento e o 

desenvolvimento de uma visão estratégica de longo prazo. 

Associada a essa falta de interesse, há ainda a dificuldade inerente às relações 

humanas dentro do ambiente de trabalho. Um dos entrevistados citou três perfis de liderança 

existentes na agência: aqueles que trazem a equipe para perto e exercem uma liderança mais 

participativa; aqueles que são menos democráticos; e aqueles classificados por ele como 

líderes "deixa a vida me levar". Foram citados casos em que gestores, além de não fazerem 

apontamentos acerca do desempenho do servidor ao longo do ciclo avaliativo, ao final o 

avaliam mal e por e-mail. Esse comportamento reforça o entendimento de que a questão 

pessoal não é prioridade para o gestor. 

Contudo, ainda que haja disposição, a gestão das pessoas não é algo simples, 

especialmente em se tratando de Administração Pública. Um dos entrevistados comentou que 

a tendência é de o gestor dar mais trabalho para aqueles servidores que trabalham bem e que 

se comprometem com os objetivos da unidade e da agência, deixando de lado aqueles que 

trabalham mal ou que estão menos dispostos a contribuir. Mexer nessa dinâmica exigiria do 

gestor um esforço adicional. Outro entrevistado comentou esse ponto da seguinte fonna: 

1 ... ] Esse é o maior desafio de um líder atual. Conseguir trabalhar com um 

cara que gosta de ser comandado c conseguir trabalhar com um cara que 

não ... que detesta ser comandado. Que questiona tudo, todos e todo o 
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sistema. Você tem que extrair o melhor desses dois, para conseguir todo o 

resultado que se espera [ ... ] 

Em meio a essa resistência em assumir a sua posição de gestão e deixar a operação nas 

mãos da equipe, alguns entrevistados ressaltaram que não há mais espaço para o líder 

centralizador. A delegação e a autonomia do líder para com seus liderados são fundamentais 

para se assegurar respostas rápidas e de qualidade. Em relação a essa necessidade de 

identificar e preparar as pessoas para que elas desempenhem suas funções com autonomia e 

responsabilidade, destaca-se o seguinte comentário: 

[ ... ] Se ele entrega para esses coordenadores o ato de trabalhar no 

processo, vai então restar mais tempo para ele se capacitar e para ele fazer 

de fato não só a gestão de pessoas, mas também a gestão da área como um 

todo, de todas as equipes, de todos os projetos, de todos os processos, 

sempre numa forma macro.[ ... ] 

A gestão por projetos e por processos também foi comentada. Um dos entrevistados 

mencionou a dificuldade adicional trazida por esse formato para os gestores. Segundo ele, a 

recente estrutura da agência, que prevê a existência de diversos líderes de processos e de 

projetos, faz com que esses líderes, apesar de alocados em sua unidade, precisem reportar-se a 

outros gestores, do mesmo nível hierárquico ou não. Com isso, um dado líder de um projeto 

estratégico da agência, por exemplo, terá de se reportar sobre esse tema a outra pessoa que 

não o responsável pela unidade onde ele está lotado. Os gestores precisam aprender a lidar 

com isso. De qualquer forma, parece que, superadas essas dificuldades iniciais, esse modelo 

poderia representar uma maneira de facilitar a delegação do líder aos seus liderados: 

[ ... ] E essa forma de processo, de projeto é uma coisa que, em certo 

sentido, ajuda porque delimita um pouco também esse campo de atuação. 

Você, por um lado, empodera. Então a pessoa sabe que pode atuar ali. Por 

outro lado, você delimita o campo. Então ela sabe que dentro daquele 

limite ela está empoderada para agir. [ ... ] 

Alguns entrevistados também apontaram a dificuldade em selecionar alguém para 

ocupar um cargo de gestão com o perfil adequado. Mesmo onde já existe, de alguma forma, 

um processo seletivo, esse ponto foi comentado. A questão técnica permaneceria como um 

requisito importante, mas deveria vir acompanhada de outros requisitos para o preenchimento 

da vaga. 
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Sem prejuízo da questão da confiança, parece faltar espaço ou sinalização para que as 

pessoas possam se enxergar como possíveis líderes. A definição de critérios e perfis para os 

cargos de gestão apresentou-se como um assunto bastante sensível e crítico, na medida em 

que mexeria com uma estrutura de comando já estabelecida. Contudo, esse ponto foi 

apresentado como de grande relevância, uma vez que a existência de uma linha sucessória 

poderia favorecer o processo meritocrático dentro das agências. 

Foram apontadas nas entrevistas três outras questões, identificadas como dificuldades 

para se ter lideranças efetivas. A primeira foi a pouca maturidade institucional, tanto no que 

diz respeito ao preparo dos gestores, quanto em relação à cobrança pelos resultados que se 

esperam dele. Em seguida, a dificuldade de se conseguir premiar as pessoas pelos trabalhos 

que merecem ser premiados. O processo de avaliação hoje existente é muito subjetivo e acaba 

por não atender essa questão. 

Finalmente, outra dificuldade identificada foi o excesso de controles trazidos pela 

burocracia. À exceção de um participante da pesquisa, todos os outros defenderam a 

burocracia, de uma forma ampla, como algo necessário, como parte do processo de trabalho. 

Todos, no entanto, concordaram que esse excesso de controles, exercidos de diferentes formas 

por diversos órgãos, traz mais um elemento de dificuldade para os gestores e compromete a 

agilidade na resposta. 

O excesso de legalismo e as interpretações legais restritas também surgiram como 

desafios que precisam ser superados nas atividades quotidianas. Entretanto, um dos 

entrevistados comentou que sempre há espaço para superar os desafios impostos pela 

burocracia de forma inovadora e criativa. Para isso, é fundamental que esse movimento tenha 

sempre o apoio da diretoria. Outro entrevistado defendeu ser possível trabalhar no sentido de 

aprimorar essa burocracia. Para ele, essa evolução, embora difícil, não é impossível, e deve 

ser perseguida. Ainda segundo ele, parece faltar às agências um pouco de ousadia no sentido 

de buscar mudanças na legislação que tomem mais dinâmicos e simples os processos. 

Sobre esse ponto, outro entrevistado, apesar de favorável à burocracia em si, comentou 

sobre o que chamou de disfunções da burocracia. Em sua opinião, elas tomariam o processo 

mais moroso dentro da agência. A necessidade de consultar diversas áreas e de se obter o aval 

de vários níveis hierárquicos, antes de fechar uma posição, deixaria as pessoas envolvidas 

mais receosas em tomar uma decisão. Para cuidar dessas disfunções, ele citou como solução 

uma série de mecanismos como as ferramentas de informática e de tecnologia da informação, 
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que favorecem a comunicação e o fornecimento de informações adequadas. Mencionou 

também a possibilidade das pessoas serem cada vez mais capazes de fazer uma leitura menos 

fundamentalista e mais adequada dos normativos. 

5.4 O QUE AS AGÊNCIAS ESPERAM DE SEUS LÍDERES 

A partir do retomo dado quanto ao perfil de suas lideranças e às ações que vêm sendo 

empregadas para assegurar que elas atuem de forma eficaz, questionou-se os entrevistados 

sobre o que esperar desses líderes. De formas diferentes, todos ressaltaram a preocupação com 

as pessoas. O líder almejado por essas organizações precisa ser um facilitador de relações e 

entendimentos. Um dos entrevistados afirmou que o líder precisa ouvir, respeitar opiniões, ser 

coerente e se colocar no lugar do outro. 

Essa forma de atuar, com esse olhar diferenciado para as pessoas e transparência nas 

ações e direcionamentos, servirá de norte, de base para que as equipes conheçam e se 

identifiquem com diretrizes da organização. Para um dos entrevistados, a equipe busca 

orientação e, de certa forma, um acolhimento, para atuar com segurança. O liderado precisa 

saber que não está sozinho, principalmente quando estiver fazendo uma coisa nova e o risco 

de errar for muito grande. Ele também precisa que o líder se apresente como um exemplo de 

comprometimento e de honestidade. 

Finalmente, o líder precisa dar a liberdade necessária para que o liderado alcance o 

resultado desejado de maneira autônoma. O líder precisa inspirar e conduzir a operação de 

acordo com as metas e objetivos da organização. E, principalmente, precisa ajudar o liderado 

a ver o seu trabalho como um espaço de realização e de construção de identidade. Um dos 

entrevistados completa: 

[ ... ]que eu diga: "Olha, esse trabalho fbi meu!" Então, tem um pouco essa 

dimensão da visibilização de si no resultado do seu trabalho [ ... ] E em que 

medida, em sendo autor, você se constitui, você constrói a sua identidade, a 

partir desse seu quotidiano de ação no mundo?[ ... ] 



35 

5.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Ainda que o foco principal dessas agências tenda a se concentrar nas entregas à 

sociedade e na imagem organizacional, com os assuntos técnicos recebendo maior atenção, 

parece ser crescente a disposição em aprimorar a gestão interna, estando as lideranças 

contempladas nesse movimento. 

Embora haja consenso de que é necessário atuar sobre suas lideranças, todos os 

entrevistados acreditam que o trabalho vem sendo bem executado. Há o compromisso de 

todos com o bom desempenho institucional. Assim, eles defendem que, por atuarem em 

setores específicos e terem um quadro pessoal altamente especializado, são capazes de atender 

a sua missão institucional de maneira plena, havendo sempre espaço para melhorar. 

Restou clara, entretanto, a necessidade de preparar e desenvolver melhor o quadro 

gerencial, em todos os seus níveis. Em geral, por alçarem posições de gestão a partir de um 

desempenho destacado no nível operacional, o conhecimento, as habilidades e atitudes 

relacionados a aspectos de liderança acabam sendo manifestados de forma natural e empírica, 

mas não consciente e treinada. 

Com isso, há uma grande heterogeneidade na formação desse quadro, com variados 

níveis de experiência, formação e disposição para atuarem, de fato, como líderes. Dentro 

dessa diversidade, na qual é possível perceber diversos estilos de liderança, prevalece ainda 

uma tendência a direcionar para a área de recursos humanos a responsabilidade por atuar 

sobre as pessoas. Muitos, pela dificuldade em lidar com pessoas, relegam essa atividade a 

segundo plano e preferem dedicar-se às atividades operacionais da área, com as quais sentem 

maior afinidade. 

Além de assumirem grande parte da operação para si e, por isso, ficarem assoberbados 

e com pouco tempo para tratar de outras questões, há outros problemas que afloram no 

comportamento de certos gestores. Muitas vezes, eles preferem dar mais trabalho para aqueles 

que trabalham bem, sobrecarregando uma parte da equipe, esquecendo ou deixando de lado 

aqueles que têm mais dificuldade ou descaso em relação ao trabalho, gerando desequilíbrio e 

descontentamento na área. Esse comportamento de desigualdade de tratamento tende a acirrar 

tensões entre os subordinados. 

No âmbito institucional, percebe-se a intenção de se preencher essa lacuna, de maneira 

a fortalecer as competências gerenciais necessárias ao exercício da função. A preocupação 
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com a gestão de pessoas foi, por isso, bastante ressaltada nas entrevistas. A partir do momento 

em que os ocupantes de cargos de gestão se enxergarem de fato como líderes e entenderem o 

que representa liderar, perceberão que o seu trabalho é um reflexo do trabalho de suas 

equipes. A maior parte do seu tempo e atenção, portanto, deverá estar voltada para os seus 

liderados. 

O que os setores de recursos humanos dessas agências visam, a partir de ações 

presentes e futuras, é mudar esse modelo mental e convencer os gestores de que a gestão de 

pessoas merece toda a atenção dentro das respectivas áreas. Conhecendo a capacidade técnica 

do quadro, será possível aliviar a carga de trabalho operacional no nível gerencial, deixando 

seus ocupantes mais livres para pensar estrategicamente e aprimorar a gestão interna e o 

planejamento da área. 

Essa forma de ver e pensar favorecerá o processo de delegação e autonomia, com o 

consequente empoderamento da equipe e, a partir dele, a maior responsabilização e 

comprometimento de todos. Nesse sentido, o gestor deixará de desempenhar certas atividades, 

sobrando-lhe mais espaço para atuar efetivamente como líder. Por outro lado, esse movimento 

também servirá como forma de valorizar seus liderados. 

A existência de líderes de processos e de líderes de projetos também ajudará nesse 

movimento de valorização das pessoas, na medida em que elas passam a ocupar posições de 

destaque dentro da organização. Essa tendência de tomar a estrutura hierárquica mais fluida 

confere maior autonomia a outras lideranças, que acabam se reportando a níveis além dos 

limites da cadeia hierárquica fonnalmente estabelecida. 

A atenção para com as lideranças no âmbito das agências participantes do estudo é 

uma realidade e está presente nas suas agendas. Com diferentes níveis de amadurecimento, 

todas elas têm envidado esforços para identificar e desenvolver seus líderes. Iniciativas como 

o mapean1ento de competências gerenciais, o desenvolvimento de instrumentos de 

identificação de potenciais líderes e a promoção de ações de capacitação, se já não 

implementadas ou em vias de implantação, são ao menos valorizadas e consideradas metas 

importantes a se perseguir no curto ou médio prazo. Em muitas delas, inclusive, essas ações 

aparecem expressamente na estratégia institucional. 

Embora apenas uma das agências já esteja com as competências gerenciais mapeadas, 

todas ressaltaram a importância desse conhecimento no desenvolvimento dos líderes, uma vez 
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que toma mais fácil a definição de um caminho a ser seguido. A partir desse mapeamento, 

será possível definir critérios e perfis para os cargos de gestão. 

Também há a intenção de aprimorar a forma como são identificadas suas lideranças. 

Observa-se, em alguns casos, um movimento no sentido de identificar potenciais, além 

daqueles que já ocupam cargos comissionados. Contudo, ainda que manifestada essa intenção, 

apenas duas agências possuem, de fato, instrumentos estabelecidos. Por meio de processo 

seletivo, nessas duas situações, é possível buscar, dentro e fora do quadro de servidores, 

candidatos para a ocupação de vagas. Atualmente, esse instrumento alcança apenas alguns 

níveis gerenciais, mas, de qualquer fonna, já é uma iniciativa que poderá ser aprimorada ao 

longo do tempo. 

À exceção de uma agência, que ainda se encontra em estágio inicial de contratação, 

todas as outras já têm em andamento ações específicas voltadas para a capacitação de suas 

lideranças. Algumas, em estágio mais avançado, já alcançaram inclusive as lideranças 

intermediárias. Em geral, os níveis gerenciais mais altos já foram ou estão sendo 

contemplados nas ações de treinamento e capacitação. 

Tais ações tendem a focar nas habilidades gerenciais e a reforçar junto aos gestores a 

importância que a gestão de pessoas representa, precisando ser valorizada. A visão estratégica 

e o planejamento também são apontados como temas de grande relevância e que precisam 

constar dessa agenda de capacitação. Todos concordam que a liderança técnica existe e é 

fundamental para assegurar a legitimidade desses líderes perante as equipes altamente 

especializadas. Entretanto, essa liderança técnica deve estar suportada por competências 

gerenciais também importantes para o desempenho da função. 

Além das ações e iniciativas descritas, alguns entrevistados enumeraram outros 

desafios que precisam ser enfrentados na formação de suas lideranças. A cobrança por 

resultados, talvez pela falta de mecanismos adequados para tal, ainda ocorre de maneira um 

tanto tímida. O processo de avaliação acaba por cumprir uma formalidade legal, mas não 

consegue atender plenamente ao seu propósito. Será preciso atuar sobre esses pontos de forma 

a, no futuro, talvez, buscar maneiras mais efetivas de premiação. Atualmente, não há 

mecanismos de premiação, mas, ainda que houvesse, não há um meio adequado para 

assegurar que as escolhas a serem premiadas seriam de fato merecedoras dessa distinção. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve por objetivo identificar em que medida as agências reguladoras 

federais têm buscado valorizar suas lideranças. A escolha dessas instituições como local da 

pesquisa ocorreu a partir da premissa de que elas buscariam assegurar o desenvolvimento e a 

consolidação de sua competência técnica, tendo como base uma gestão moderna, dinâmica e 

efetiva. 

De acordo com as percepções colhidas dos entrevistados, as lideranças poderiam de 

fato contribuir no alcance das metas e objetivos organizacionais. A expectativa identificada na 

literatura de que líderes contemporâneos precisam ser flexíveis, resilientes e que, além disso, 

precisam responsabilizar-se pela construção de organizações nas quais as pessoas possam 

expandir continuamente sua capacidade de moldar o futuro, também pode ser observada. 

A alta direção dessas instituições está ciente da importância que representa o 

desenvolvimento das lideranças, o que também vai de acordo com vem sendo discutido no 

meio acadêmico. Como resultado da pesquisa, foi possível constatar que a atenção para com 

as lideranças está presente na estratégia da maioria das agências envolvidas na pesquisa, e 

mesmo naquelas em que esse tema não aparece expressamente foi possível perceber que, de 

forma indireta, ele é reconhecido. V árias iniciativas estratégicas empregadas para o alcance 

dos objetivos estratégicos consideram ações voltadas a buscar e implementar mecanismos e 

ferramentas de identificação e capacitação das lideranças, vistas como um meio de aprimorar 

o desempenho institucional. 

O elevado nível de especialização técnica do quadro de servidores das agências, o que 

inclui os ocupantes de cargos gerenciais, foi identificado como um ponto que merece especial 

atenção. Para se tornarem líderes, os gestores dessas agências precisarão ocupar-se mais das 

questões relacionadas ao planejamento, à estratégia e, principalmente, às pessoas. Esses 

gestores, além de apresentar-se como referências técnicas, também precisarão atuar como 

líderes de fato. Para tal, ações e iniciativas de curto e médio prazo, apesar de relativamente 

recentes, vêm sendo consideradas. 

O mapeamento das competências gerenciais foi apontado como uma forma de ajudar 

nesse sentido. Contudo, esse trabalho parece ainda estar muito insipiente na maioria das 

unidades analisadas. Entendendo que as lideranças poderiam ser trabalhadas por meio de uma 
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vasta gama de competências, em linha com a teoria, a gestão por competências pode ser vista 

corno urna forma de assegurar a identificação, captação e desenvolvimento desses líderes. 

Para tanto, a intenção dos representantes da área de recursos humanos das unidades 

participantes do estudo é de mudar o modelo mental atual e conscientizar suas lideranças 

quanto à importância de deixar a operação e pensar estrategicamente. A partir dessa visão, 

será possível desenvolvê-las de forma holística, abraçando a totalidade do processo de 

gerenciamento de recursos humanos, conforme é colocado na teoria. 

Os desafios são muitos e, em um ambiente de estímulo à criatividade e à inovação, 

onde o risco de errar é enonne, será fundamental a aproximação dos níveis hierárquicos 

superiores, de forma a trazer segurança para os envolvidos. 

A partir de todo esse trabalho que vem sendo feito, espera-se um ganho de qualidade 

na gestão interna das agências. Os líderes, independentemente de sua área de atuação, terão 

um olhar diferenciado para as pessoas, sabendo respeitar e valorizar suas equipes. Esse líder 

almejado será capaz de inspirar e trazer significado para o trabalho do liderado, buscando 

ainda ser um exemplo de ética, comprometimento e honestidade. Ele entenderá que é preciso 

mostrar para o liderado que ele não está sozinho, trazendo-lhe segurança para trabalhar de 

maneira criativa e inovadora. 

Estudos futuros poderão considerar os resultados alcançados a partir desse movimento 

iniciado há pouco tempo pelas agências reguladoras federais. É importante medir e 

acompanhar esses resultados e as vantagens obtidas diante de estratégias bem-sucedidas. Em 

sendo positivo, será possível usar esse modelo como exemplo para outros órgãos e 

instituições da Administração Pública. 
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