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RESUMO 

O tema accountability é relativamente recente, em especial no que tange à sua aplicação no 

contexto das organizações privadas. Conceitualmente, accountability é a percepção da 

possibilidade de que comportamentos de um indivíduo serão avaliados por outros mediante 

aplicação de sansões ou prêmios (Hall et. al., 2003). Embora seja de reconhecida importância, 

estudos empíricos sobre o tema ainda são escassos, o que compromete um melhor entendimento 

do fenômeno. No Brasil, a literatura é ainda mais exígua, o que prejudica sobremaneira a análise 

do fenômeno no diverso contexto nacional. O presente projeto visa, pois, uma análise de como 

a alteração das condições objetivas de accountability afetam as relações entre líderes e liderados, 

notadamente os aspectos pertinentes à percepção de accountability (felt-accountability) pela 

equipe. Por meio de uma pesquisa ação realizada em uma empresa familiar de médio porte, 

foram analisadas as ações tomadas para melhorar os níveis de accountability dos funcionários. 

Após identificados alguns pontos deficitários pelo primeiro levantamento de dados, foram 

implementadas mudanças na empresa. Usando uma adaptação do BSC (Balanced Scorecard) 

que visava uma maior aproximação de funcionários e resultados, bem como análises FCA (Fato 

Causa Ação) obrigatórias e públicas, observou-se indícios de uma melhora no accountability 

mesmo no curto prazo. 

Palavras-chaves 
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ABSTRACT 

The accountability issue is relatively recent, especially in regard to its application in the context 

of private organizations. Conceptually, accountability is the perception of the possibility that 

an individual's behaviors will be evaluated by others through the application of sanctions or 

rewards (Hall et. Al., 2003). Although it is of recognized importance, empirical studies on the 

subject are still scarce, which compromises a better understanding of the phenomenon. In Brazil, 

the literature is even more limited, which greatly impairs the analysis of the phenomenon in the 

diverse national context. The present project aims, therefore, an analysis of how the alteration 

of objective conditions of accountability affect the relations between leaders and followers, 

notably the aspects regarding the perception of accountability (felt-accountability) by the team. 

Through an action research conducted in a medium-sized family business, actions taken to 

improve employee accountability levels were analyzed. After some deficits were identified by 

the first data survey, changes were implemented in the company. Using an adaptation of the 

BSC aimed at bringing employees and results closer together, as well as mandatory and public 

FCA analysis, there was evidence of an improvement in accountability, even in the short term. 

Keywords: 

Accountability; Responsibility; Felt-accountability; Performance; Balanced Score Card. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, estudos sobre accountability ganharam espaço na comunidade 

científica. A maior parte das pesquisas se deu no âmbito na psicologia social, em que o tema é 

tratado como uma categoria de fatores causais de comportamento em sistemas sociais (Frink & 

Klimoski, 2004). Mais recentemente, o escopo tem sido voltado para a aplicação desse conceito 

em ambientes corporativos, com os estudos notórios de Tetlock (1992) e de Frink & Klimoski 

(1998), que propuseram um framework para descrever o fenômeno em 1998.  

A importância do tema é latente. De acordo com Overfield e Kaiser (2012), um em cada 

dois gestores são incapazes de atribuir responsabilização adequadamente. O principal motivo 

apontado é que o responsável por uma punição paga um preço pessoal em termos de perda de 

suporte social. Isso faz com que muitos gestores não estejam dispostos a adotar essa postura. 

Contudo, não punir os low-performers nas equipes pode estimular comportamentos 

indesejáveis, contribuindo para um ciclo de baixo desempenho. Além disso, líderes altamente 

accountables agem menos em interesse próprio que seus pares, notadamente em razão do 

aumento da pressão por ter que justificar suas decisões e considerar as potenciais consequências 

delas. (RUS et al., 2011). 

Para Frink e Klimoski (2004), accountability é a raiz de sistemas sociais viáveis e é 

ainda mais importante no contexto de organizações, em especial porque é um meio para 

obtenção de conformidade via observação, avaliação e sanção (ou prêmio), de acordo com a 

maneira como as pessoas respondem a essas expectativas compartilhadas. Quanto mais as 

empresas entenderem essa dimensão, maiores serão as chances de prosperarem no longo prazo.  

No entanto, existem consequências potencialmente negativas do accountability. Estudos 

apontaram correlações positivas entre o nível de accountability e o desperdício de recursos 

(Adelberg e Batson, 1978 apud Hall, 2005), avaliações de performance falhas (Klimoski e Inks, 

1990) e tensão promovida pelo trabalho (Hochwarter et. al. 2005). Por isso, Ferris, Mitchell, 

Canavan, Frink e Hopper (1995) acreditam haver um ver um nível ideal de accontability, de 

modo que tanto a falta como o excesso causem efeitos negativos. Contudo, existem poucas 

pesquisas que buscaram entender empiricamente qual seria esse nível ideal (Hall et. al. 2017). 

Os estudos recentes têm dado ênfase as relações entre acionistas e CEOs, com uma 

considerável influência da teoria de agência. A maior parte dessas pesquisas trata o tema no 

nível “micro”, com estudos de laboratório em condições controladas (Frink & Klimoski, 1998; 
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Breaux et al., 2009). A presente pesquisa se propõe a contribuir com a obtenção de um modelo 

de accountability que funcione, na empresa objeto, para melhorar o engajamento da equipe.  

Pretende-se entender a fundo os impactos positivos e negativos, na empresa objeto, do 

nível de accountability. Por meio de um survey elaborado por consultoria especializada, será 

realizado um levantamento dos pontos considerados problemáticos à implementação do 

accountability. Após a análise, seguir-se-á com um planejamento, a fim de que seja 

implementado um plano de ação para corrigir os pontos deficitários. 

A pesquisa pretende: 

Analisar a percepção do impacto de um modelo modificado de BSC (Balanced 

Scorecard) combinado com obrigatoriedade de análises FCA (fato, causa e ação) sobre o 

accountability. 

Com base nessas informações, pretende-se propor um modelo a ser seguido pela 

empresa, objetivando atacar os pontos problemáticos encontrados. 

Além disso, o presente estudo pretende contribuir com uma revisão teórica do tema, 

cujo conteúdo pode guiar novas pesquisas sobre o tema no Brasil. 

A estruturação dessa dissertação se dará em cinco seções principais. A primeira se 

constitui de uma breve revisão da atual literatura sobre accountability e responsabilidade, 

incluindo a análise de conceitos, teorias, frameworks diversos e análise de alguns temas 

correlatos. Após, far-se-á uma breve contextualização da empresa objeto. A terceira seção 

tratará da metodologia aplicada, com descrição da abordagem da pesquisa e dos métodos de 

coleta e análise de dados A quarta será composta de uma discussão sobre os resultados obtidos, 

com base na literatura que circunda o tema. Ao final, será apresentada a conclusão da pesquisa, 

especificando a contribuição para a prática administrativa, além das limitações e sugestão para 

novos trabalhos sobre o tema. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Esta seção está estruturada da seguinte forma: primeiro serão apresentados alguns dos 

conceitos de accountability, em especial de acordo com os estudos de Frink e Klimoski (2004) 

e Tetlock (1992). Em seguida, será analisada a literatura sobre o tema e, por fim, analisar-se-á 

brevemente o fenômeno da desculpa, suas causas, principais consequências e sua ligação com 

as três dimensões do modelo triangular da responsabilidade de Schlenker (1994). 

2.1 Conceitos de accountability na literatura 

De acordo com Frink e Klimoski (2004), desde a origem dos primeiros sistemas sociais, 

ainda nas sociedades tribais, existe a demanda por um consenso sobre expectativas e regras de 

comportamento. Com a potencial reprovação ou aprovação de determinado ato dentro desses 

sistemas, as pessoas tendem a seguir as regras sociais preestabelecidas. Desta forma, para os 

pesquisadores, os referidos sistemas podem ser definidos em termos dessas expectativas.  

Para Tetlock (1992), accountability pode ser considerado como um dos fundamentos 

básicos dos sistemas sociais porque, sem a possibilidade de responsabilização das pessoas por 

suas ações, inexistiria a base para a existência da ordem social ou manutenção de qualquer tipo 

de sistema social. 

Frink and Klimoski (1998) definiram accountability como o sentimento de necessidade 

de justificar ou defender uma ação ou decisão para outros, detentores de poderes para premiar 

ou punir, de modo que essa ação consequente (a punição ou prêmio) seja percebida como 

contingente dessa avaliação. Para Tetlock, as pessoas são fundamentalmente políticas, no 

sentido de que agem influenciados pela necessidade de alcançar e manter uma boa imagem para 

o público a quem se sentem accountables. 

Schlenker (1994) e Frink & Klimoski (1998) argumentam que existe uma diferença 

entre accountability e responsabilidade, embora os termos tenham sido usados de forma 

intercambiável em algumas situações. Mesmo em alguns dicionários, accountability é muitas 

vezes apontado como sinônimo de responsabilidade ou transparência e traduzido como 

prestação de contas para o português (wordreference.com). Já o Cambridge Dictionary define 

uma pessoa accountable como aquela “responsável pelo que faz e capaz de dar uma razão 

satisfatória para isso”, o que parece estar de acordo com os conceitos anteriormente elencados. 

No entanto, o mesmo dicionário traduz accountability como responsabilidade ou prestação de 

contas.  
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A dificuldade para se traduzir o termo para a língua portuguesa foi objeto do trabalho 

de Campos (1990), que abordou o tema sob a ótica do poder público e em um período que 

sucedeu à Ditadura Militar brasileira. A autora concluiu que a ausência de vocábulo correlato 

decorre da inexistência de comportamento compatível no contexto nacional. Isso deriva, 

segundo ela, do baixo nível de desenvolvimento político do Brasil, em especial da aceitação 

passiva da população dos atos dos governantes. 

Em trabalhos posteriores, Pinho e Sacramento (2009) e Homerin (2016), concluem que 

a tradução ainda é inviável, embora reconheçam os avanços em termos de democracia. Para os 

primeiros, a apropriação efetiva desse conceito depende do rompimento de uma longa “tradição 

de autoritarismo” que caminha a passos lentos no Brasil. Já para Homerin, a título indicativo, 

poder-se-ia traduzir accountability como “responsabilização”. Contudo, a autora reconhece que 

tal abordagem seria deveras limitada, considerando que se trata de um conceito de caráter 

polissêmico e evolutivo intrínseco. 

Nesse norte, pode-se concluir que não há termo, na língua portuguesa, capaz de albergar 

por completo a definição de accountability. Além disso, embora os termos accountability e 

responsabilidade sejam intrinsicamente conectados, sendo o segundo componente essencial do 

primeiro, os termos não são sinônimos. Para Schlenker (1994), a distinção reside na existência 

de uma plateia avaliativa, no caso do accountability, que atua como influenciadora de como o 

autor se sente accountable. 

Para MacGrath e Whitty (2018), a confusão entre responsabilidade e accountability 

pode ser caracterizada como uma falha em separar a obrigação de executar satisfatoriamente 

uma tarefa (responsabilidade) dos mecanismos para garantir que ela seja satisfatoriamente 

realizada (accountability). Para os autores, a clareza de aplicação pode ser alcançada se as 

responsabilidades normativas e organizacionais forem diferenciadas e for reconhecido que o 

accountability e a responsabilidade transitam entre os níveis organizacionais. 

 

2.2 Modelo piramidal de Schlenker 

Para melhor entender essa distinção, faz-se adequado abordar inicialmente o modelo 

triangular da responsabilidade de Schlenker (1994) para, após, compreender como este se 

relaciona com o modelo piramidal do accountability (Schlenker et. al., 1994). De acordo com 

o primeiro modelo, a responsabilidade age como um adesivo que conecta autor, evento e 
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orientações relevantes que devem guiar a conduta, de modo a prover uma base para julgamentos 

e sansões. 

Assim, a responsabilidade do agente é o resultado das forças dos links entre Prescrições 

(ou intruções), o evento e a identidade do ator. Logo, três links resultam dessa análise: (1) 

prescription-event; (2) prescription-identity e; (3) identity-event. Quanto mais fortes esses links, 

maior é a responsabilidade do agente pelo fato. A figura 1 é uma representação gráfica desse 

modelo. 

 
Figura 1 - Modelo Triangular da Responsabilidade 

 

 

Fonte: Adaptado de Schlenker at. al. (1994). 

 

A força da ligação prescription-event se refere a extensão da existência de normas e 

procedimentos que se aplicam ao ato em análise e devem guiar as condutas. Para que esse link 

seja forte, são necessárias normas claras e específicas, não sujeitas a interpretações alternativas, 

não conflitantes com outras normas potencialmente aplicáveis e claramente pertinentes ao 

evento em questão (Schlenker, 1994). O conhecimento de procedimentos e propósitos aumenta 

a confiança do agente, e, consequentemente, aumenta as chances de sucesso. 

Quando fraco, esse link é associado com ansiedade e incerteza, ao menos nos casos em 

que há um noção do resultado esperado, mas os agentes não sabem como atingi-lo. Além disso, 

muitas desculpas envolvem tentativas de enfraquecer esse link, ou seja, quando o resultado não 

é positivo, as pessoas podem alegar que as regras não eram claras ou mesmo que a avaliação 

não era adequada para avaliar a performance (Schlenker, Weigold, & Hallam, 1990). 

A ligação prescription-identity se refere à força da ligação entre as características do 

autor e as instruções. No meio organizacional, pode-se citar como exemplos a existência de 
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cargos. Não basta haver uma clara instrução com relação ao evento se não estiver perfeitamente 

claro quem é o responsável pela prática do ato. Logo, esse link é forte quando um conjunto 

específico de instruções se aplica de forma inequívoca a pessoas dotadas de um conjunto de 

características e o agente não tem dúvida de que possui esses atributos (Schlenker, 1994). 

Qualquer ambiguidade ou obscuridade nessa relação tende a enfraquecer esse link. Essas 

situações estão associadas aos sentimentos de ansiedade, incerteza e falta de propósito, além de 

criarem problemas pessoais como conflito de papeis (role conflict), crises de identidade e 

alienação. 

Com relação às desculpas, pessoas acusadas de fracassos podem querer enfraquecer esse 

link, alegando que as regras não se aplicam a elas, porquanto possuem “identidades especiais” 

(i.e. filho do chefe), ou defender que as regras invocadas não eram aplicáveis a eles, atribuindo 

a outra pessoa/setor essa responsabilidade. Podem também alegar que não possuem as 

características necessárias, como treinamento adequado, ou que havia outras instruções 

conflitantes e que tiveram que priorizar qual seguir. Por fim, podem afirmar que nunca se 

comprometeram (no sentido de anuir) com as práticas e, portanto, não se sentem vinculadas às 

regras. 

A ligação identity-event se refere à quanto o ator parece estar ligado ao evento e tem (ou 

teve) controle sobre ele. Não se trata meramente de uma relação causal, mas sim da percepção 

de controle do ator sobre o evento em evidência. Esse link é especialmente importante antes da 

performance do ato, na medida em que aumenta a percepção de controle pessoal sobre os 

resultados (Schlenker, 1994). De acordo com Deci & Ryan (1987), esse sentimento resulta em 

maior motivação, maior interesse pela tarefa, criatividade, flexibilidade cognitiva, melhor 

aprendizado e menor tensão. Além disso, de acordo com Bandura (1982), pessoas que acreditam 

poder executar os atos necessários para o atingimento dos resultados apresentam maior 

determinação, observados por uma menor procrastinação, maior dispêndio de esforço e maior 

persistência quando diante de obstáculos. 

Tentativas de enfraquecer esse link envolvem desculpas que objetivam destituir o 

controle do ator sobre o fato. Por exemplo, a ator pode tentar atribuir o fracasso a fatores 

externos, alegando que não atingiu a meta de vendas porque “o mercado não está favorável”. 

Evoluindo do modelo triangular da responsabilidade, Schlenker (1994) construiu seu 

modelo piramidal da accountability. Por meio dele, o autor argumenta que a responsabilidade 

é um componente necessário no processo de accountabiity. Portanto, se constitui da adição de 
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uma dimensão ao triângulo da responsabilidade: um público avaliador (evaluating audience). 

Esse público pode ser constituído por outros indivíduos ou pelo próprio agente (self-

accontability). O modelo é importante para distinção conceitual, na medida em que argumenta 

que o público avalia os elementos de responsabilidade de forma subjetiva, ou seja, cada 

avaliador possui, potencialmente, percepções diferentes sobre a força das ligações entre 

prescrição, evento e identidade do ator. 

Uma das implicações do modelo piramidal é noção do “reforço defensivo” ou 

racionalidade retrospectiva (Schlenker et al., 1991). Com efeito, para protegerem sua 

autoimagem, as pessoas tendem a se engajar em pensamentos post-hoc, a fim de justificarem 

suas ações. 

2.3 Modelo da contingência social de Tetlock 

O modelo da contingencial social é um dos mais influentes alicerces conceituais para 

as pesquisas sobre o tema (Hall, 2004). Em seu trabalho seminal, Tetlock (1985, 1992) 

argumentou que os indivíduos são motivados primariamente a manter e proteger sua imagem 

social e identidade. Nesse sentido, a accountability age como uma contingência fundamental 

para guiar ações e comportamentos, na medida em que existe uma expectativa de potencial 

avaliação. 

Além disso, o autor defende que a accountability é um estado da mente, e não um 

estado circunstancial (state of affairs). Por consequência, os indivíduos interpretam de modo 

subjetivo as condições externas (objetivas) da accountability, ou seja, há um potencial de 

resposta diversa (subjetiva) para cada indivíduo submetido ao mesmo conjunto de regras. Essa 

abordagem é conhecida como abordagem fenomenológica (Frink & Klimoski, 1998). Uma 

conclusão lógica desse modelo é que é mais importante como os indivíduos interpretam as 

condições objetivas do que as próprias condições, o que está alinhado com o modelo piramidal 

de Schenker (1994). 

O autor analisou os processos de tomada de decisão sob a perspectiva de que as 

pessoas agem como políticas de forma intuitiva (person-as-intuitive-politician approach), por 

considerar que as outras abordagens (person-as-intuitive-psicologist e person-as-intuitive-

economist), embora importantes, ignoram o contexto social em que as pessoas tomam decisões. 

Com efeito, Tetlock (1985, 1992) propôs três estratégias que indivíduos usam para lidar com 
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as demandas que lhe são atribuídas, de acordo com o nível e com o momento de conhecimento 

das condições objetivas de accountability. 

O quadro 1 resume essas estratégias: 

 
Quadro 1 - Quadro sinóptico das estratégias de account 

Nível de conhecimento das 

condições objetivas de 

accountability 

Estratégia empregada pelo agente para lidar com as 

demandas de accountability 

Agente conhece as condições de 

accountability antes da ação. 

Aceitabilidade heurística: agente age da maneira que 

considera mais provável para a aceitação do público. 

Agente não discerniu as visões do 

público no início de seu 

comportamento. 

Auto-crítica preemptiva: agente aumenta o uso de suas 

capacidades cognitivas para agir de modo que suas 

ações sejam mais facilmente defensáveis.  

Agente descobre as condições após 

ter praticado a ação. 

Racionalidade retrospectiva: uso de explicação post-hoc 

para a ação. O agente tem a intenção de proteger sua 

autoimagem. 

Fonte: Adaptado de Hall (2005). 

 

A aceitabilidade heurística está ligada ao conhecimento pleno das condições objetivas 

de accountability, ou seja, o agente sabe que será accountable pelo fato/ato e quais são as 

preferências do público avaliador. Desta forma, age de modo a atender à essas expectativas, o 

que pode resultar em “preguiça cognitiva”. Isso ocorre porque indivíduo tende a agir de modo 

a garantir a aceitação do público, por meio da estereotipagem ou soluções padronizadas (Hall 

et. al., 2017). 

Uma segunda estratégia, denominada de auto-critica preemptiva, ocorre quando o 

agente sabe anteriormente que será accountable pelo fato, mas não conhece bem as preferencias 

do público avaliador. Quando isso ocorre, o agente tenta antecipar possíveis objeções de críticos 

potenciais, o que resulta em um maior uso das capacidades cognitivas na tomada de decisões. 

A terceira estratégia é comumente usada quando o ator só toma conhecimento das 

condições de accountability após o ato ou resultado. Nesses casos, o agente pode engajar em 
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racionalidade retrospectiva (ou reforço defensivo), o que implica no uso de justificativas e 

desculpas, com objetivo de proteção da autoimagem. 

Tetlock (1999, apud Frink et. al, 2008) também destacou alguns fatores que afetam a 

maneira como os indivíduos respondem (dimensão subjetiva) às condições de accountability a 

que são expostos, quais sejam: (1) a força do motivo de aprovação; (2) o poder relativo da 

audiência/público; (3) o grau de comprometimento e tolerância que o público possa ter sobre o 

sujeito; (4) o conhecimento do sujeito sobre o público; e (5) os custos psicológicos e sociais do 

desalinhamento da conduta com as expectativas do público. 

 

2.4 Teoria Meso-Level do Accountability 

Para Frink (2008) o accountability no ambiente de trabalho é um fenômeno multinível 

e interativo. Por conseguinte, concepções que abordam apenas um dos níveis são incompletas 

e muitas vezes enganosas. A teoria meso-level tem, pois, a função de atuar como integradoras 

das teorias de vários níveis, caminhando em direção a um modelo unitário para estudar o tema. 

Figura 2 – Conceitualização da teoria Meso-level do accountability 

 
Fonte: Adaptado de Frink et. al. (2008). 

 

Como se pode observar no modelo, para Frink e colegas, as condições objetivas 

possuem relação direta com a experiência do accountability. Também defendem que essa 

experiencia está intimamente ligada à (1) performance, (2) reputação e (3) bem-estar. Além 

disso, recursos e capacidades disponíveis afetam essas dimensões, o que parece estar alinhado 

com a ideia de Schenker (1994) de que é desejável um fortalecimento nos links entre evento, 

identidade e instruções. 
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2.5 Efeitos das desculpas 

Com a existência de um sentimento de responsabilização, as pessoas tendem a dar 

desculpas para protegerem sua autoimagem e autoestima quando diante de uma situação de 

insucesso (Pontari et al., 2002). Estudos comprovam que em ambientes em que as desculpas 

são comuns, as sansões tendem a ocorrer com menor frequência (Burke et al, 2007), o que acaba 

por reforçar esse tipo de atitude. 

No entanto, as pessoas que usam frequentemente as desculpas acabam por sofrer a 

desconfiança de seus pares, o que contribui para a deterioração das relações colaborativas 

dentro das organizações (Pontari, 2002). Sem embargo, pessoas que usam desse artifício 

deixam de fazer uma autocrítica de seus atos, o que as impede de corrigir seus defeitos e as 

torna potenciais reincidentes nos erros (Schlenker et al, 2001). 

Burke et. al. (2007) argumenta que, em ambientes em que há pouco senso de 

responsabilidade, as pessoas são mais propensas a dar desculpas. Certamente, como as 

desculpas estão diretamente ligadas ao não atingimento das expectativas, ocorrem mais 

frequente em ambientes em que as pessoas estão menos comprometidas com os resultados e 

metas. 

 

2.6 Potenciais efeitos negativos do accountability 

O accountability, embora fundamental para o bom mantenimento das organizações, 

também tem o potencial de produzir efeitos indesejáveis nas empresas. Não é, portanto, um 

fenômeno universalmente positivo (Frink & Klimoski, 1998). Em específico, alguns dos efeitos 

negativos potenciais são o aumento na estereotipagem, a redução na complexidade cognitiva, 

a falta de acurácia das avaliações de performance e o aumento dos níveis de estresse no 

ambiente laboral (Hall, 2005).  

O aumento na estereotipagem e redução na complexidade cognitiva são efeitos ligados 

à aceitabilidade heurística. Por isso, tendem a ocorrer em situações em que os atores têm 

elevado conhecimento prévio das condições de accountability. A falta de acurácia nas 

avaliações de performance pode ocorrer quando o avaliador sabe previamente que deverá 

prestar conta ao avaliado (Klimoski e Inks, 1990). O estudo de Klimoski e Inks (1990) 

demonstrou que, quando o avaliador tem conhecimento prévio de que deverá realizar o feedback 

pessoalmente, as avaliações tendem a ser mais positivas se comparadas a situações em que ele 

sabe que não precisará compartilhar da avaliação. 
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Siegel-Jacobs e Yates (1996) argumentaram que a accountability pode ser um fator de 

estresse quando o ator acredita que a decisão pode ter consequências importantes, mas há 

grande risco de insucesso. No mesmo sentido, o aumento nos níveis de estresse no ambiente de 

trabalho está ligado a situações em que os indivíduos acreditam que a demanda está acima de 

suas capacidades (Schlenker et. al., 1991, apud Hall et. al., 2006). Esse efeito também ocorre 

nos casos em que há desalinhamento de expectativas entre os públicos avaliativos (quando há 

mais de um), o que pode gerar conflito e confusão (Gelfand et al.,2004 apud Hall et. al., 2006) 

e aumentar, por consequência, os níveis de estresse. 

Royle e colegas (2005), ao examinarem os efeitos da interação entre o nível individual 

de accountability e autoeficácia no trabalho (a percepção que o empregado tem de suas 

habilidades para executar o trabalho) levantaram a hipótese de que um alto nível de autoeficácia 

reduziria os efeitos detrimentosos do accountability. Para os autores, empregados cuja 

percepção de habilidades é alta veem no aumento do accountability uma possibilidade de 

demonstrar essas habilidades. O contrário pode ser dito para aqueles com baixa autoeficácia, 

pois recebem esse aumento como um risco de exposição de suas incapacidades. 

Ferris et al. (1995) sugerem que há um nível ótimo de accountability, de modo que 

podem haver efeitos negativos tanto quando há excesso quanto quando há pouco ou mesmo 

nenhum. Nessa linha, Ganster e Schaubroeck (1991, apud Hall et. al. 2017) argumentam que, 

embora altos níveis de estresse tragam consequências negativas, níveis moderados podem 

contribuir para a aumentar o interesse e o coeficiente de excitação no trabalho. Isso contribui 

para explicar por que o accountability demonstra correlação positiva para ambos: satisfação no 

trabalho e tensão no trabalho. Enquanto níveis muito altos podem provocar coeficientes de 

estresse indesejáveis, níveis muito baixos causariam caos e agitação social (Hall et. al. 2006). 

 

2.7 Accountability & Job-performance 

Pouco se sabe sobre a relação entre accountability e performance, embora a relação 

entre líderes e liderados seja fortemente baseada tanto no accountability formal (objetiva) 

quanto sua percepção (Hochwarter et. al., 2005). A maior parte pesquisas tem focado na relação 

entre o accountability dos avaliadores e a precisão das avaliações de desempenho (Roch et. al. 

2007; Mero et. al., 2003).  
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Klimoski & Inks (1990) sugeriram que uma das formas de se ampliar o accountability 

dos avaliadores é realizar as sessões de feedback face-a-face. Isso porque, em situações de 

feedback realizadas em conjunto com o avaliado, há um aumento do accountability do avaliador, 

na medida em que deve explicar ao avaliado as notas atribuídas. No entanto, o estudo 

demonstrou que esse tipo de abordagem pode tornar as avaliações de desempenho pouco 

precisas, notadamente para os avaliados de baixa performance que têm suas notas aumentadas 

em situações de feedback face-a-face. 

Para Davis e colegas (2007), o accountability é um poderoso fator que pode mitigar os 

efeitos da subjetividade em favor da performance. O pesquisador encontrou uma relação 

positiva entre accountability e performance na execução de tarefas, tanto quando o 

accountability era pelo resultado (outcome accountability), como quando era pelo processo 

(process accountability). Em específico, pessoas com pouca “orientação a evitar” (avoidance 

orientation) tendem a responder melhor ao accountability. Por outro lado, pessoas com maior 

tendência a evitar, ou seja, aquelas que costumam evitar a desaprovação de suas competências 

e julgamentos negativos sobre elas, tendem a perder em performance em condições de 

accountability. 

 

2.8 Accountability no Brasil 

O tema no Brasil ainda não possui uma abordagem expressiva. Em buscas nas bases de 

dissertações e teses da FGV, foram encontradas apenas pesquisas abordando o tema no contexto 

de empresas públicas, órgãos e instituições que compõem o governo. Na base de teses e 

dissertações da USP, apenas uma pesquisa fora do setor público abordou o tema, e o fez com 

ênfase indicadores de marketing na indústria farmacêutica (Mazzero, 2014). No contexto das 

organizações brasileiras em geral, o tema ainda é incipiente. No entanto, a quantidade de 

pesquisas encontradas que tratam o tema no poder público demostra que o tema é relevante no 

contexto nacional. 

As análises no poder público perpassam por instrumentos que teriam o objetivo de 

assegurar o cumprimento das normas e evitar comportamentos oportunistas. No ambiente 

corporativo, o accountability, embora de modo mais sutil, tem o mesmo objetivo e é não menos 

importante para alinhar os interesses de agente (empregados) e principal (em último grau, os 

acionistas da empresa). Nesse contexto, é mais importante saber como as pessoas se sentem 
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accountables diante da presença de instrumentos de accountability (felt-accountability) do que 

a existência dos instrumentos em si. 
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3 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA 

A ideia da pesquisa nasce da percepção do autor, na posição de diretor, de que as pessoas 

na empresa são pouco comprometidas com as metas e resultados. 

A empresa objeto tem atuação na industrialização e comércio de produtos químicos para 

tratamento de água e esgoto e limpeza em geral, com faturamento anual de 20 milhões de reais. 

Possui 59 funcionários distribuídos em 7 unidades de negócios, sendo uma matriz e seis filiais. 

A matriz possui 40 funcionários distribuídos em 4 departamentos (estrutura funcional) e mais 

21 funcionários distribuídos por 6 filiais (lojas). A média de idade é de 36,6 anos e o tempo 

médio de empresa atual é de 3,5 anos. As informações encontram-se resumidas no gráfico 1. 

A média de permanência é inferior à média nacional, medida pelo IBGE, que é de 396,7 

semanas (7,6 anos)1. Nas filiais, a média é ainda menor, o que se justifica porque as lojas foram 

abertas apenas recentemente, com base numa estratégia de expansão da empresa no varejo, 

demandando novas contratações para preenchimento dos cargos. 

 
Gráfico 1 - Tempo de empresa - Geral (anos) 

 
Fonte: Banco de dados da empresa objeto. 

 

Gráfico 2 - Idade dos funcionários da empresa - Geral (anos) 

 

Fonte: Banco de dados da empresa objeto. 

 
1 Dados de fevereiro de 2016, conforme tabela 108 da PME do IBGE. 

0
5

10
15
20
25
30
35

2 4 6 8 10

Fr
eq

üê
nc

ia

Freqüência

0

5

10

15

20 25 30 35 40 45 50 55 60 Mais

Fr
eq

üê
nc

ia

Freqüência



27 
 

Desde o final de 2016, a empresa vem trabalhando com uma consultoria em gestão para 

auxílio na elaboração e execução do planejamento estratégico. Até então, a gestão era realizada 

com uso de poucos indicadores de desempenho e não havia clareza na estratégia da empresa. 

Isso era nítido para os funcionários e é evidenciado pelas pesquisas de clima organizacional, 

que demonstraram graus pouco satisfatórios desse quesito, com apenas 44,64% respondendo 

como sempre sabendo onde a empresa quer chegar (Pesquisa de Clima e Engajamento 2016). 

Na pesquisa, constam comentários como: “Sabemos que a empresa quer crescer, mas não 

sabemos os números”. 

No entanto, 69,64% consideravam, em 2016, a empresa um ótimo lugar para trabalhar. 

De acordo com Hochwarter (et. al. 2005), esse tipo de relação pode existir quando as pessoas 

possuem características de afetividade negativa (NA) e, logo, são menos propensas a críticas e 

pressões. Quando elas estão em ambientes de baixo accountability, há uma diminuição da 

tensão no trabalho. Para elas, há uma relação linear entre accountability e tensão, ao contrário 

de pessoas com baixos níveis de NA, caso em que essa relação é uma curva em U. 

Reforçando essa ideia, os comentários da pesquisa demonstram que a satisfação está 

mais ligada ao bom convívio entre os pares do que com realação às metas da empresa. 
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4 METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem como escopo a análise de motivos pelos quais a accountability 

não é praticada na empresa objeto e propor mudanças nas condições objetivas na direção de um 

modelo adequado. A premissa é de que esse modelo seja capaz de gerar uma melhora na 

percepção de accountability dos respondentes. Pretende, ainda, após a implementação das 

mudanças, analisar os resultados com uso de uma abordagem qualitativa. 

De acordo com Tetlock (1985), as experiências de laboratório (Micro level) são 

importantes para a aferição de efeitos isoladamente, possibilitando um controle mais preciso 

das variáveis estudadas. Todavia, essa abordagem é insuficiente para o estudo em questão, 

sobremaneira porque a accountability é um fenômeno social que deriva necessariamente de um 

contexto complexo e que envolve diversas variáveis (Frink, 2008). Por isso, optou-se por 

executar uma pesquisa-ação. 

De acordo com Coghlan e Brannick (2005), action research é uma abordagem de 

pesquisa que se baseia na criação de conhecimento por meio de ações no ambiente estudado. 

Diferentemente das pesquisas tradicionais, cujo foco é tão somente a criação de conhecimento, 

a pesquisa-ação produz efeitos no mundo prático por meio das ações desenvolvidas. Para os 

autores, a modalidade se caracteriza pela pesquisa em ação, e não uma pesquisa sobre uma ação. 

Pesquisas dessa natureza são desenvolvidas seguindo um ciclo PDCA (Plan, Do, Check, 

Act), que se constitui de uma fase de planejamento, seguida por uma ação e, por fim, da 

avaliação de seus impactos no ambiente estudado (Coghlan e Brannick, 2005). Esse ciclo é 

repetido durante a pesquisa e as ocorrências são registradas e analisadas sob a ótica da literatura. 

Essa análise constitui, pois, o método qualitativo (Creswell, 2010). 

Nesse sentido, o planejamento (plan) ocorreu na primeira etapa, com a elaboração de 

ações para correção de alguns problemas encontrados. Após, essas ações foram implementadas 

(do) e, seguidamente, os resultados foram avaliados (check). Por fim, novas ações foram 

propostas a fim de que se inicie um novo ciclo (act). 

O objeto dessa pesquisa é um grupo familiar de médio porte, em processo de sucessão 

da primeira para a segunda geração. Ambas as gerações se encontram atualmente na operação. 

A empresa possui níveis satisfatórios na maior parte dos aspectos analisados na pesquisa de 

clima organizacional, notadamente em termos de relacionamento interpessoal, mas alguns itens 

da liderança que envolvem dimensões do accountability merecem atenção. 
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4.1 Survey 

Para o levantamento inicial de dados, será aferido o nível de accontability da empresa 

por meio de um survey promovido por uma consultoria especializada. Importante salientar que 

o pesquisador não possui nenhum vínculo com a mencionada consultoria, que gentilmente 

cedeu a ferramenta para auxiliar na presente pesquisa. A opção por esse survey, em alternativa 

a outros modelos utilizados em pesquisas acadêmicas, se justifica pela melhor adequação à 

realidade das empresas brasileiras e pelo fato de o consultor possuir formação acadêmica na 

área, bem como vasta experiência no trato com o tema. 

De acordo com o material disponibilizado pela consultoria, esse survey:  

[F]undamentou-se em afirmativas que foram desenvolvidas a partir de cada 
comportamento desejado e indesejado no mindset de accountability e visou o 
levantamento da percepção coletiva do nível em que esses comportamentos estão 
sendo praticados. 

Para a consultoria: 

Ser Accountable é ter que responder por suas ações ou inações e por suas 
consequências. Definimos Accountability como a percepção de ter de responder por 
ações, decisões e resultados, apesar de contingências interpessoais, sociais e 
estruturais presentes no contexto. 

O conceito encontra-se perfeitamente alinhado com as definições encontradas em Hall 

(2005) e Frink & Klimoski (1998), conforme detalhamentos insertos no capítulo 2. 

O survey é composto de 50 questões, divididas em 11 dimensões que, por sua vez, são 

distribuídas em dois grupos: (1) accountability pessoal e (2) liderança para o accountability. 

Cada item contém uma afirmação e o respondente deve escolher, dentre as alternativas, a que 

melhor representa seu próprio comportamento na empresa de acordo com a frequência em que 

a atitude afirmada é executada. Cada afirmação contém um peso que varia de 0 a 3, segundo a 

tabela 4. Ao final, é calculado um percentual médio conforme a pontuação obtida. Importa frisar 

que as dimensões foram desenvolvidas pela consultoria, de forma empírica, ao longo dos anos. 

 
Quadro 2- Pontuação das questões do survey 
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Fonte: Material fornecido pela consultoria. 

 

4.2 Bloco 1 – Accountability pessoal 

O questionário é dividido em 2 etapas. A primeira parte contém perguntas direcionadas 

ao nível pessoal de accountability e conta com 28 perguntas divididas em 5 dimensões. Cada 

uma dessas dimensões compõe o que a consultoria considera como “accountability pessoal”. A 

seguir, far-se-á a discussão de cada uma dessas dimensões e, quando necessário, por díades. 

 

4.2.1 Análise da dimensão ACC1 - Resultados, não esforço ou dedicação 

A primeira dimensão é denominada “ACC1 – Resultados, não esforço ou dedicação”. 

Por essa dimensão, pretende-se mensurar se os respondentes possuem características ligadas à 

entrega de resultados. Trata-se de característica importante, visto que uma das dimensões que 

compõem o accountability é o link entre o agente (no caso o funcionário/respondente) e o ato 

praticado (Schlenker, 1994). Essa dimensão é composta de 4 afirmações, sendo duas 

consideradas positivas, indicadas por um “P”, e duas negativas, indicadas por um “N”.  

Quadro 3 - Perguntas que compões a dimensão do accountability pessoal ACC1 

Q14 (P.1) Para avaliar o sucesso de um projeto, o importante é o resultado final obtido, 

independentemente do esforço empreendido. 

Q12 (N.1) Para avaliar o sucesso de um projeto, a dedicação empreendida deve ser 

considerada, além do resultado final obtido. 

Q15 (P.2) Atuar em projeto onde dedicarei muito do meu tempo e esforço não atenuará 

resultados ruins. 

Q22 (N.2) É muito importante mostrar o quanto de esforço e dedicação um projeto 

exige, para que todos entendam claramente como é difícil obter um grande 

resultado. 

Fonte: Adaptado do material fornecido pela consultoria. 

 

Espera-se uma correlação negativa entre as perguntas positivas e negativas, já que são 

afirmações antagônicas. Por esse motivo, analisar-se-ão as assertivas em díades compostas pela 

afirmação positiva e seu par negativo. 
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4.2.1.1 - Díade 1 – (Q12 e Q14) 

Para a consultoria, accountability é composta por uma “declaração de promessa 

pessoal de entregar resultados” (Material fornecido pela consultoria). Logo, deve-se medir até 

que ponto as pessoas estão comprometidas com resultados e acreditam que devem ser avaliadas 

por eles. Por conseguinte, a primeira díade se preocupa em aferir se os respondentes acreditam 

que devem ser avaliados pelos resultados obtidos ou pelos esforços empreendidos, sendo 

desejável que respondam no sentido do “resultado”. 

Isso porque, pessoas que acreditam que os esforços devem ser considerados para a 

aferição do resultado de um projeto podem incorrer em comportamentos contraproducentes. A 

exemplo, podem deixar de buscar soluções alternativas e criativas por acreditar que o esforço 

será recompensado, mesmo se direcionado de forma incorreta. Nesse sentido, Davis & Mero 

(2007), demonstraram que mesmo pessoas com alto nível de orientação ao aprendizado, ou seja, 

que buscam aprender novas competências em uma tarefa e focar a atenção no desenvolvimento 

e refinamento de habilidades (Brett & VandeWalle, 1999, APUD Davis & Mero, 2007), têm a 

performance reduzida em condição de baixo accountability. Pior ainda, demostraram que, ao 

contrário do esperado, em condições de baixo accountability, performaram pior que seus pares 

com baixa orientação ao aprendizado.   

 

4.2.1.2 - Díade 2 – (Q15 e Q22) 

A segunda díade caminha na mesma direção da primeira para aferir se os respondentes 

se sentem accountables pelos resultados. No entanto, existe uma distinção sutil com relação ao 

momento. Na primeira díade, os respondentes eram questionados sobre a percepção deles de 

como um resultado deveria ser medido, ou seja, o fato/evento já ocorreu. Na segunda, o agente 

ainda não praticou o ato e o evento ainda não ocorreu. 

Essa distinção é importante pois, em situações de accountability nas quais as condições 

são previamente conhecidas, os agentes tendem a se comportar da maneira que acreditam que 

será melhor aceita pelo público avaliador, incorrendo em comportamentos padronizados e 

pouco sofisticados, o que é conhecido como aceitabilidade heurística. Por outro lado, quando o 

agente sabe que será accountable, mas não conhece bem as preferências do público avaliador, 

incorrerá em auto-crítica preemptiva, ou seja, aumenta o uso de suas capacidades cognitivas 

para agir de modo que suas ações sejam mais facilmente defensáveis (Tetlock, 1992). 
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Por conseguinte, espera-se que em situações de accountability as respostas sejam de 

concordância com a questão 15 e discordância da 22.  

 

4.2.2 Análise da dimensão ACC2 - Enxergar o problema certo, não sintoma ou urgências 

(ownership) 

A segunda dimensão está mais conectada ao conceito de ownership. Para a consultoria, 

esse conceito se traduz na ideia de um protagonismo esperado da equipe para solução de 

problemas. De acordo com o consultor, o ownership é uma das formas de exteriorização do 

accountability pessoal.  

Para Frink & Klimoski, (1998, 2004), as pessoas estão sujeitas a vários públicos 

avaliadores. Esse fenômeno é referenciado como “web of accountabilities”. Essa teia é 

composta por chefes, colegas, sociedade e os próprios agentes (Schlenker & Weigold, 1989 

apud Frink et. Al. 2008). Por isso, faz sentido afirmar que pessoas com “atitude de dono” 

manifestam com mais intensidade o self-accountability, ou seja, não dependem de 

monitoramentos extensivos para que busquem os resultados. Além disso, de acordo com Pierce 

et al. (2001, Apud OLCKERS, 2013, traduzido pelo autor), “indivíduos que experimentam 

sentimentos aumentados de ownership psicológico agirão como a consciência de outros e 

chamarão outros para responder por influências em seu alvo de ownership." 

 
Quadro 4 - Perguntas que compões a dimensão do accountability pessoal ACC2 

Q03 (P.1) Entra ano e sai ano, aquele mesmo problema sempre aparece. A forma mais 

eficaz de resolver isso é entender o que está por trás desse problema 

Q18 (N.1) Nos últimos anos, temos aquele mesmo problema que sempre aparece. A 

forma mais eficaz de resolver isso é verificar quem está cometendo os erros e 

alertar 

Q28 (P.2) Os problemas importantes não podem ser ignorados. Melhor lidar com eles 

de alguma forma, apesar de ter de lidar com as urgências, pois normalmente o real 

perigo é que eles piorem 
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Q21 (N.2) Os problemas importantes não podem ser ignorados. Mas, existem questões 

urgentes que exigem uma resposta imediata. Melhor lidar com o problema 

imediato antes do problema futuro 

Fonte: Adaptado do material fornecido pela consultoria. 

 

4.2.2.1 – Díade 1 (Q03 e Q18) 

A díade trata o tema com uma oposição: evitar ou enfrentar. O respondente deve 

escolher entre tomar para si o problema e, assim, buscar sua solução ou apenas alertar o 

responsável, sendo a primeira opção a desejável. Isso porque, se espera que alguém com atitude 

de dono envide esforços para resolver esses problemas recorrentes e não gaste seu tempo 

procurando culpados. Para a consultoria, “ownership é um estado psicológico no qual um 

profissional desenvolve sentimentos de posse pelas suas metas e faz tudo que é necessário”. 

 

4.2.2.2 – Díade 2 (Q21 e Q28) 

Nesse caso, o enfoque é urgência versus importância. De acordo com o consultor, 

pessoas que focam somente em urgências tendem a usá-las como escudo para evitar assuntos 

importantes e mais complexos. Por isso, se espera que pessoas com alto accountability pessoal 

se preocupem em resolver também os problemas importantes e não apenas os urgentes. 

Assim, a resposta que corresponde a um bom nível de accountability pessoal envolve a 

concordância com a questão 28 (ambos os problemas devem ser resolvidos) e a discordância da 

questão 21 (deve-se priorizar as urgências em detrimento de problemas importantes).  

 

4.2.3 Análise da dimensão ACC3 - Integralmente seu, não é compartilhado (Accountability) 

Essa dimensão pretende medir o grau de comprometimento do respondente em objetivos 

que envolvem seus pares ou outros setores. Em específico, pretende medir até que ponto os 

respondentes se sentem accountables quando suas metas envolvem outras pessoas, ou seja, a 

força do link indentity-event (Schlenker, 1994). 
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Quadro 5 - Perguntas que compões a dimensão do accountability pessoal ACC3 

Q02 (P.1) Algumas coisas dependem tanto de mim quanto de outra área. Preciso garantir 

que a outra área faça o que é preciso, porque nesses casos eu sou completamente 

responsável pelo resultado 

Q17 (N.1) Algumas coisas dependem tanto de mim quanto de outra área. Preciso alertar a 

outra área a fazer o que é preciso, porque se não fizerem, eles levam metade da culpa 

Q13 (P.2) Sinto que eu sou totalmente responsável pelas entregas em projetos que 

envolvem várias áreas além da minha 

Q04 (N.2) Em projetos envolvendo áreas além da minha, sinto que todas essas áreas 

precisam dividir a responsabilidade pelas entregas 

Q20 (P.3) Muitas vezes eu vejo que falta responsabilidade e engajamento nas outras áreas. 

Eu os busco e cobro deles e da liderança para que eles comecem a agir corretamente. 

Só assim as coisas melhoram. 

Q05 (N.3) Muitas vezes eu vejo que falta responsabilidade e engajamento nas outras áreas. 

Eu vou lá, mostro o que eles estão deixando de fazer e corrijo quando possível. Só 

assim as coisas melhoram. 

Fonte: Adaptado do material fornecido pela consultoria. 

Pode-se afirmar seguramente que boa parte (se não a maioria) das metas e objetivos de 

uma empresa dependem de vários setores. Permitir comportamentos omissivos dessa dimensão 

implicam, pois, que as pessoas buscarão motivos para se isentar de culpa ao invés de buscar 

soluções. Nesse sentido, pessoas que respondem negativamente às afirmativas 2, 13 e 20 e 

positivamente às afirmativas 4, 5 e 17, demonstram acreditar que a culpa por suas metas deve 

ser compartilhada.  

Importante salientar que, de acordo com Schlenker (1994), esse link trata da percepção 

de controle do ator sobre o evento em evidência, não necessariamente da relação causal ou de 

condições objetivas. Logo, é relevante saber qual é esse grau de comprometimento com os 

resultados na visão do respondente, o que muitas vezes se distancia das normas e procedimentos 

existentes na empresa. Nessa linha, o conceito de accountability envolve percepção das 

condições (estado da mente), e não as condições objetivas em si (Tetlock, 1985). 
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4.2.4 Análise da dimensão ACC4 - Resolução, inovação, protagonismo, não “fazeção” ou 

obediência (ownership) 

Essa dimensão está relacionada aos conceitos de empowerment, sendo esse um 

componente importante do construto ownership (Olsckers, 2013). 

De acordo com Lorinkova e colegas (2013), no curto prazo, times liderados de forma 

diretiva, ou seja, quando o líder estabelece detalhadamente os procedimentos a serem seguidos, 

tendem a superar os times coordenados por um líder “empowering”, que concede mais liberdade 

para os liderados tomarem decisões. No entanto, os últimos demonstram performance superior 

ao longo do tempo, provocados por um alto nível de aprendizado, coordenação e 

empoderamento. Além disso, essa autonomia é necessária pois, em condições de accountability, 

atua como neutralizadora da tensão no trabalho (Hall, 2006).  

Importante ressaltar que o que se está a medir não são as condições objetivas (exemplo, 

descrição de cargos e salários), nem tampouco se os líderes possuem essa característica. Nessa 

dimensão, pretende-se aferir até que ponto as pessoas se sentem autônomas e empoderadas para 

executar as tarefas. 

 

Quadro 6 - Perguntas que compõem a dimensão do accountability pessoal ACC4 

Q06 (P.1) Me entregaram uma missão para resolver e não sei exatamente o que fazer. Vou 

buscar possibilidades e cursos de ação válidos. Se preciso, conversarei com meus 

pares e colegas. 

Q24 (N.1) Me entregaram uma missão para resolver e não sei exatamente o que fazer. 

Devo verificar com meu gestor o que devo fazer 

Q08 (P.2) Quando me delegam uma missão, devo pensar, agir e resolver tudo. Não posso 

compartilhar responsabilidades. Esperam que eu cumpra a missão. 

Q16 (N.2) Quando me delegam uma missão, devo me esforçar bastante para resolvê-la. 

Preciso consultar meu gestor para saber o que fazer, pois esperam que eu avance o 

máximo que puder. 

Q27 (P.3) A chave para obter grandes resultados é ter liberdade para fazer o que acho que 

precisa ser feito, já que só assim eu posso obter um resultado que realmente é só meu. 
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Q09 (N.3) A chave para obter grandes resultados é escutar bem as indicações dos colegas 

e superiores, já que só assim eu posso cuidar bem daquilo que todos esperam que eu 

cuide 

Q29 (P.4) Quando algo que precisa ser resolvido exige a intervenção do meu líder, não 

necessariamente preciso aguardar a decisão dele para agir e destravar o problema 

Q11 (N.4) Quando algo que precisa ser resolvido exige a intervenção do meu líder, o 

melhor a ser feito é esperar a decisão dele. Ele já lidou com isso antes e sabe o que 

fazer 

Q26 (P.5) Às vezes acontecem algumas coisas inesperadas. Nestes casos, eu preciso 

entender a situação e reassumir o controle de qualquer jeito 

Q19 (N.5) Às vezes acontecem coisas inesperadas. Nestes casos, preciso comunicar a 

liderança para verificar o que precisa ser feito 

Fonte: Adaptado do material fornecido pela consultoria. 

 

As díades buscam saber se as pessoas, quando se deparam com dificuldades na execução 

de uma tarefa: (1) buscam soluções antes de consultar a liderança ou (2) buscam diretamente o 

líder para resolver o problema. Embora isso possa ter relação com o tipo de liderança exercida, 

o que se pretende medir é o comportamento do respondente. Espera-se que pessoas com maior 

sentimento de empowerment respondam positivamente às afirmações 6, 8, 26, 27 e 29 e 

negativamente aos itens 9, 11, 16, 19 e 24, demonstrando autonomia e autoeficácia para 

execução de tarefas. 

 

4.2.5 Análise da dimensão ACC5 – Culpa independente de circunstâncias, não dependente 

(ACC) 

Trata-se aqui, também, de uma conexão entre a identidade e o evento. No entanto, 

pretende-se, nesse caso, aferir se os agentes recorrem frequentemente à racionalidade 

retrospectiva, ou seja, no uso de justificativas post hoc para defender suas condutas após a 

ocorrência do evento. 
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De acordo com Tetlock (1985), uma predominância de justificativas desse tipo é indício 

de que o agente só conhece as condições de accountability após o fato. Nesse momento, cabe-

lhe apenas fazer o uso desse artifício a fim de proteger sua autoimagem. Burke e colegas (2007) 

também argumentam que as pessoas são mais propensas a recorrer a desculpas em ambientes 

em que há pouco senso de responsabilidade. Por evidente, essas justificativas tendem a ocorrer 

mais nos casos em que as pessoas não são comprometidas com os resultados. 

 
Quadro 7 - Perguntas que compões a dimensão do accountability pessoal ACC5 

Q07 (P.1) Quando se avaliam resultados finais, nenhuma contingência interpessoal, social, 

econômica ou estrutural justifica não ter de responder pelo resultado final 

Q25 (N.1) Quando se avaliam resultados finais, é possível que uma pessoa não precise 

responder pelo que aconteceu, devido a alguma grave contingência interpessoal, 

social, econômica ou estrutural além de seu controle 

Q10 (P.2) Quando não consigo entregar um resultado esperado, eu devo assumir as 

consequências disso, independentemente de qualquer coisa 

Q23 (N.2) Quando um resultado esperado de mim não ocorreu, devo avaliar as 

circunstâncias dentro e fora de meu controle para verificar o quanto devo assumir das 

consequências 

Fonte: Adaptado do material fornecido pela consultoria. 

 

4.2.5.1 – Díade 1 – Q07 e Q25 

A primeira díade dessa dimensão pretende retratar de forma geral se quando alguém 

(não necessariamente o respondente) deixa de cumprir com suas metas e objetivos, a culpa pode 

ser relativizada por meio de alguma justificativa. A premissa aqui é que pessoas com maior 

accountability responderão no sentido de que o resultado prevalece sobre as circunstâncias e 

que desculpas nesse sentido não devem ser aceitas. 

 

4.2.5.2 – Díade 2 – Q10 e Q23 

A segunda díade aborda a questão sob a ótica pessoal, ou seja, quando o respondente 

não cumpre com seus objetivos e metas. Aqui, não importa se, na opinião do respondente, as 
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pessoas devem ser accountables independente das circunstâncias. O que se pretende saber é se  

consideram que essa condição deve ser a eles aplicada. A distinção parece sutil, mas, como será 

abordado mais a frente, os resultados são substancialmente diferentes. 

 

4.3 Bloco 2 – Liderança para o accountability 

A segunda parte conta com 22 perguntas direcionadas ao comportamento da liderança. 

Pretende-se aferir o comportamento dos líderes que atuam como drivers das condições de 

accountability. Como nem todos os respondentes eram líderes, foram orientados a responder 

essa parte de acordo com as percepções que tinham do exercício da liderança na empresa. Esse 

grupo é dividido em seis dimensões que envolvem fatores relacionados ao accountability e 

questões gerais. 

 

4.3.1 Análise da dimensão ACC1 – Liderança – Engajar e ter conversas cruciais, não apenas 

feedbacks fáceis 

Nessa dimensão, pretende-se aferir a capacidade dos líderes em fornecer feedbacks 

corretivos. Para Overfield e Kaiser (2012), o principal motivo para que cerca de metade gestores 

sejam incapazes de atribuir adequadamente responsabilização a seus subordinados é o medo de 

pagar um preço pessoal em termos de perda de suporte social. Logo, tendem a evitar feedbacks 

mais profundos e acabam não por não enfrentar questões importantes, perpetuando 

comportamentos indesejáveis. Se não há expectativa pelos liderados de que atos indevidos serão 

contestados, a plateia avaliativa se torna nula e as condições objetivas de accountability deixam 

de produzir os efeitos desejados. 

 

Quadro 8 – Perguntas que compões a dimensão de Liderança para o accountability ACC1 

Q40 (P) Estabeleço diálogos cruciais com meus liderados, deixando claro o que vai bem 

e o que vai mal, sinalizando pontos de atenção quando necessário 

Q42 (N) Tendo a reconhecer nos meus liderados apenas o que vai bem e prefiro não 

estabelecer conversas mais profundas sobre o que não vai tão bem para evitar 

conflitos 

Fonte: Adaptado do material fornecido pela consultoria. 
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Nesse sentido, respondentes que concordam com a afirmativa 40 e discordam da 

afirmativa 42 indicam melhor capacidade de dar feedbacks e, por conseguinte, reforçar as 

condições de accountability. 

 

4.3.2 Análise da dimensão ACC2 – Liderança – Atribuir e delegar missões e autonomia, não 

“fazeção” e obediência 

Essa dimensão está relacionada aos conceitos de empowerment e autonomia. Para Ryan 

e Deci (2006, apud Olckers, 2013), autonomia pode ser definida como uma regulação de si e 

da extensão pela qual tem a vontade ou necessidade de exercer iniciativa individual dentro da 

organização. Mayhew, Ashkanasy, Bramble e Gardner (2007, apud Olckers, 2013) fornecem 

evidências de que, se os funcionários são capacitados e autorizados a exercer controle sobre 

aspectos importantes de seus trabalhos, há uma melhora em termos de satisfação no trabalho, 

autoestima baseada na organização e outros comportamentos que aprimoram seu senso de 

ownership. 

 
Quadro 9 – Perguntas que compões a dimensão de Liderança para o accountability ACC2 

Q32 (P.1) Dou autonomia para que meus liderados resolvam as missões da sua própria 

maneira 

Q35 (N.1) Como líder, prefiro adotar um estilo mais diretivo, dizendo como cada atividade 

deve ser feita 

Q34 (P.2) Sempre delego missões, resultados a serem obtidos, e sei utilizar verbos de 

realização nestas delegações, verbos adequados que não induzam apenas a ações 

Q46 (N.2) Sempre que delego tarefas, indico exatamente o que deve ser feito e como, para 

induzir a ação. 

Fonte: Adaptado do material fornecido pela consultoria. 

 

Diferentemente da dimensão correlata na parte de accountability pessoal, esta dimensão 

abordará o tema sob a ótica da liderança. Em outras palavras, pretende-se saber se os líderes da 

empresa têm comportamento mais diretivo ou empoderador. A ideia é que o empowerment seja 
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superior ao estilo diretivo, na medida em que, no longo prazo, promove melhor performance 

(Lorinkova et. al. 2013). Ademais, como já fora abordado, a autonomia é desejável em 

condições de accountability, visto que atua como mitigador de fatores de estresse (Hall, 2006). 

A delegação de forma diretiva pode levar a comportamentos de aceitabilidade heurística, 

resultando em decisões pouco elaboradas e sem criatividade (Tetlock, 1985), o que pode não 

ser desejável. Além disso, a autonomia é uma característica de elos identidade-evento fortes, 

indicando que o agente possui domínio sobre o ato (Schlenker, 1994). 

Aqui, ambas as díades tratam da dualidade de estilos de liderança, sendo diretivo versus 

empowering. 

 

4.3.3 Análise da dimensão ACC3 – Liderança – Atribuir e delegar missões com qualidade, 

no nível adequado para o desenvolvimento 

 
Quadro 10 – Perguntas que compões a dimensão de Liderança para o accountability ACC3 

Q30 (P.1) Delego informando o propósito da missão e qual seria uma entrega ótima e uma 

não tão boa, mesmo que isso tome tempo. 

Q41 (N.1) Prefiro deixar o padrão de qualidade subentendido e não comentar em detalhes 

o propósito das missões que delego para meu time porque isso consumiria tempo 

precioso 

Q48 (P.2) Sei definir com clareza e de forma específica o nível de desafio adequado das 

missões a serem delegadas para cada membro da minha equipe 

Q31 (N.2) Delego missões desafiadoras em excesso, para desenvolver a capacidade do 

pessoal, ou bem abaixo da capacidade dos meus liderados para garantir que as 

missões sejam realizadas. 

Fonte: Adaptado do material fornecido pela consultoria. 

 

Essa dimensão visa aferir a qualidade de delegação de tarefas exercida pela liderança. 

Isso é relevante pois as pessoas decidem que objetivos vão perseguir baseadas em dois atributos: 

(1) a desejabilidade, ou seja, o valor de atingir a meta e (2) a viabilidade, que é a probabilidade 

de que a meta possa ser atingida (Milyavskaya & Werner, 2018). 
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Para Brenner (2018) a maioria dos funcionários (especialmente millennials) querem a 

liberdade para ser criativos, tomar riscos calculados e tentar novas coisas. Contudo, isso não 

significa permitir conduta inconsistente com valores e objetivos organizacionais. Deste modo, 

autonomia deve vir acompanhada de um conjunto de metas e objetivos que devem servir como 

base para guiar os comportamentos e permitir instrumentos de accountability como, por 

exemplo, as avaliações de performance (Frink et. al.1998). 

 

4.3.3.1 Díade 1 (Q30 e Q41) 

Essa díade pretende verificar se os líderes, ao delegarem tarefas, são efetivos em 

esclarecer seus propósitos e objetivos. A premissa para o propósito é que, quando esse atributo 

é conhecido, a tarefa se torna mais desejáveis em relação a outras. Como a desejabilidade é uma 

das características que definem qual tarefa será executada (Milyavskaya & Werner, 2018), é 

desejável que se responda no sentido: o líder explica o propósito das missões. 

No mesmo sentido, é desejável que os objetivos sejam estabelecidos de forma clara. De 

acordo com o modelo piramidal de Schlenker (1994), o fortalecimento do link entre prescrição 

e evento do accountability se dá na existência de normas claras e específicas, não sujeitas a 

interpretações alternativas, não conflitantes com outras normas potencialmente aplicáveis e 

claramente pertinentes ao evento. Esse conhecimento de procedimentos e propósitos aumenta 

a confiança do agente para execução da tarefa. 

 

4.3.3.2 Díade 2 (Q31 e Q48) 

As afirmações 31 e 48 pretendem aferir se os líderes sabem estabelecer metas de forma 

adequada, de modo que sejam desafiadoras e atingíveis ao mesmo tempo. 

A definição de metas se propõe a operar diretamente para prover direção e aumentar o 

esforço e persistência em direção ao atingimento dos objetivos (Locke & Latham, 1990 apud 

Frink et. al. 1998). Locke (2013) demonstrou existir uma relação linear entre a especificidade 

e dificuldade da tarefa e a performance. Para Wyner (2014), é crítico que as metas sejam 

definidas de forma realista e levando-se em consideração os recursos e capacidades da 

organização. 

Portanto, as respostas ideias seriam no sentido de que as metas sejam atribuídas de forma 

clara e específica. 
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4.3.4 Análise da dimensão ACC4 – Liderança - Gerir como coach, não dizendo o que fazer 

e não aceitando desculpas verdadeiras 

Essa dimensão também se relaciona ao estilo de liderança (diretiva versus 

empoderadora). No entanto, diferentemente do ACC2 (Liderança – Atribuir e delegar missões 

e autonomia, não “fazeção” e obediência), pretende-se aferir como o líder interage com a 

equipe durante a execução das tarefas, ou seja, se ele se manifesta intervindo diretamente ou 

atua como coach, estimulando a equipe sem dizer especificamente o que deve ser feito. 

 
Quadro 11 - Perguntas que compões a dimensão de Liderança para o accountability ACC4 

Q43 (N) Prefiro interferir na forma como as missões dos liderados devem ser resolvidas 

para garantir o resultado esperado 

Q45 (P) Atuo como coach para meus liderados, estimulando-os a descobrir por si mesmos 

o que fazer, mesmo que eles errem algumas vezes 

Fonte: Adaptado do material fornecido pela consultoria. 

Rapp e colegas (2015) demonstraram que coachs influenciam significativamente e de 

forma positiva no empoderamento dos times e, por conseguinte, em seus processos e 

performance. Como já foi abordado nos itens 4.3.2 e 4.2.4, o empowerment é desejável na 

medida em que promove melhor performance no longo prazo (Lorinkova et. al. 2013) e atua 

como mitigador do estresse em condições de accountability (Hall, 2006). 

 

4.3.5 Análise da dimensão ACC5 – Liderança – Confiança nas entregas e prazos vs controle 

e verificação 

A premissa desta dimensão é de que o controle não é necessário em condições de 

accountability, já que uma pessoa accountable é comprometida com os resultados. Logo, o líder 

pode adotar uma postura menos presente em termos de cobrança. Líderes que atuam nesse 

sentido também demonstram confiança na equipe. 

Para Hans (2019): 

Os líderes relatam um nível maior de confiança nos funcionários com uma 
personalidade mais proativa. Os líderes têm maior probabilidade de capacitar os 
funcionários nos quais eles têm níveis mais altos de confiança baseada em afetividade 
e cognição; em outras palavras, funcionários de quem eles gostam mais e acreditam 
ser mais competentes.  
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De acordo com Kim (2019), a personalidade proativa promove a criatividade, enquanto 

o comportamento de monitoramento próximo a diminuem. Além disso, funcionários proativos 

tendem a se engajar em criatividade quando regidos por líderes empowerings.  

Nesse sentido, o estudo de Schilpzand e colegas (2018) confirmou que a liderança 

empowering fortalece comportamentos proativos, devido ao estabelecimento de metas mais 

proativas no início do dia de trabalho. Logo, constrói-se um ciclo virtuoso, em que proatividade 

possibilita o empowerment e o último fortalece o primeiro. 

 
Quadro 12 - Perguntas que compões a dimensão de Liderança para o accountability ACC5 

Q36 (P.1) Confio na qualidade das entregas da minha equipe e no cumprimento dos 

prazos, e não costumo ficar controlando e indagando a respeito 

Q47 (N.1) Procuro atuar de forma controladora para garantir resultados, indagando sobre 

prazos e entregas 

Q50 (P.2) Tenho confiança na equipe, permitindo que a entrega de missões, para dentro e 

para fora da empresa, sejam feitas sem a minha verificação final 

Q51 (N.2) Procuro atuar de forma controladora para garantir resultados, conferindo tudo 

que será entregue para outras áreas ou clientes 

Fonte: Adaptado do material fornecido pela consultoria. 

 

Como a confiança está intimamente ligada à proatividade e qualidade das entregas dos 

funcionários, comportamentos pró-controle são indesejáveis. Ambas as díades caminham no 

mesmo sentido, e as respostas positivas devem caminhar na direção de que os controles são 

dispensáveis e que a liderança confia nas equipes, indicando alta capacidade de empowering da 

liderança. 

 

4.3.6 Análise da dimensão ACC6 – Liderança – Assumir papel de agente de mudança para 

cima, para os lados e para baixo 

Como abordado no item 4.3.5, a proatividade é um atributo desejável porque, dentre 

outros fatores, permite a existência de uma liderança empoderadora (Hans, 2019). Essa 
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dimensão se presta a aferir o grau de proatividade da liderança para difusão da cultura orientada 

a resultados e de bons comportamentos perante a empresa como um todo. 

 
Quadro 13 - Perguntas que compões a dimensão de Liderança para o accountability ACC6 

Q33 (P.1) Atuo como agente de mudança perante meu líder, ajudando-o em seu estilo e 

incentivando uma cultura mais orientada para resultados 

Q39 (N.1) Quando percebo que meu líder não está adotando um estilo alinhado a geração 

de resultados prefiro aceitar sem questionar porque ele deve ter um motivo para isso 

Q37 (P.2) Reforço para meus liderados a importância de seu papel como modelos de 

comportamento para seus times 

Q38 (N.2) Prefiro que meus liderados decidam, sem minha influência, sobre seu papel 

como modelos do comportamento para com seus respectivos times 

Q49 (P.3) Como líder, busco o engajamento da equipe no processo de mudança para uma 

cultura mais orientada para resultados, disseminando abertamente a necessidade 

desse mindset com frequência 

Q44 (N.3) Não acho necessário atuar como disseminador de uma orientação por resultados 

junto a minha equipe, não priorizo isso. 

Fonte: Adaptado do material fornecido pela consultoria. 

 

Para o atingimento da visão de uma empresa e deve haver uma cultura de alta 

performance, que celebre os resultados positivos, construa um senso de comunidade e mantenha 

todos informados e inspirados (Coon, 2012). Fareed (2016) evidenciou a existência de uma 

associação entre o desenvolvimento do capital humano e a cultura organizacional com a 

performance dos sistemas de trabalho. Para Hans (2019), a promoção de uma cultura que 

promova a proatividade dos funcionários ajuda a promover o empoderamento nas organizações. 

Logo, é crucial que os líderes atuem no sentido de promover a cultura de alta 

performance e incentivar comportamentos desejáveis a fim de que ela permeie todos os níveis 

da organização. 
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4.4 Aplicação do Survey 

Os respondentes eram instruídos a responder às alternativas de acordo com o quanto 

concordavam com aquela afirmação, conforme sua experiencia pessoal na empresa. O Anexo 

02 contém o email que foi encaminhado aos respondentes, contendo instruções para o 

preenchimento do survey. 

O questionário foi elaborado com uso da ferramenta online SurveyMonkey 

(surveymonkey.com) e o link para preenchimento foi encaminhado via email, juntamente com 

instruções para preenchimento, para 26 funcionários, dos quais 18 responderam na primeira 

etapa e 15 na segunda. Os funcionários de níveis considerados mais operacionais, como 

operadores de máquinas e auxiliares de produção, não participaram da pesquisa.  

Além disso, como o pesquisador ocupa cargo de alta gestão na empresa, poderia haver 

algum tipo de viés nas respostas, caso os respondentes cressem que poderia existir algum tipo 

de represália. Por isso, o email foi encaminhado pelo RH da empresa sem nenhuma menção à 

pessoa do pesquisador, como se fosse uma pesquisa típica do DP. 

Da forma como foi aplicado, não é possível saber precisamente quem respondeu o 

survey, já que o campo “nome” opcional e poderia ser preenchido com o cargo ou setor. No 

entanto, é possível saber, com base no email encaminhado, para quais funcionários o 

questionário foi encaminhado. A população que recebeu o email está descrita nos gráficos 

abaixo. 

 
Gráfico 3 - Idade do público avaliado (anos) 

 
Fonte: Banco de dados da empresa objeto. 
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Gráfico 4 - Tempo de empresa do público avaliado (anos) 

 

Fonte: Banco de dados da empresa objeto. 

 

Após a implementação de algumas melhorias no nível objetivo, foi aplicado um novo 

survey, nos mesmos moldes do primeiro. As duas pesquisas foram elaboradas com 11 meses de 

intervalo, sendo a primeira encaminhada aos respondentes em 07 de agosto de 2018 e a segunda 

em 18 de julho 2019. 

O resultado foi expresso em percentual (0-100%). Primeiro, atribuiu-se a nota para cada 

resposta, tomando-se como base os valores da Tabela 04 - Pontuação das questões do survey. 

Ato seguinte, as afirmações foram agrupadas em 11 tópicos divididos em 2 blocos. O primeiro 

bloco, composto de 5 tópicos, refere-se ao accountability individual. O último bloco, composto 

por 6 tópicos, refere-se ao papel da liderança para o accountability. Os tópicos possuem 

quantidades de afirmações que variam entre 2 e 10, com mediana e modo igual a 4 e média de 

4,55. As perguntas foram disponibilizadas para os entrevistados sem agrupamento por tópicos, 

mas agrupadas nos blocos. 
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5 RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA 

A estrutura desse capítulo começa com uma breve classificação do perfil dos 

respondentes, considerando idade, tempo de empresa e o setor em que trabalham. Após, os 

dados da primeira etapa serão analisados a luz da teoria, de modo a entender as relações entre 

dimensões do modelo. Por fim, serão discutidas as possibilidades de ações corretivas na 

empresa e os resultados esperados. 

 

5.1 Perfil dos respondentes da primeira etapa 

Responderam à primeira etapa 17 pessoas (já excluindo o próprio pesquisador). Essas 

pessoas foram classificadas de acordo com os setores que atuam, idade, tempo de empresa e 

renda média. Pessoas que não se identificaram foram classificadas como “Não identificado”. 

Os resultados se encontram na tabela abaixo. 

A idade média dos respondentes é de 44 anos, com maior frequência na faixa entre 41 e 

50 anos. 

Gráfico 5 - Idade dos respondentes da primeira etapa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O tempo de empresa dos respondentes da primeira etapa é na média 5,2 anos, com 

grande incidência de pessoas com até 2 anos e entre 4 e 6 anos. 

Gráfico 6 - Tempo de empresa dos respondentes da primeira etapa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A maioria dos respondentes atua no departamento comercial, sendo 9 pessoas entre 

vendedores internos e externos, supervisores de loja ou gerentes. 

Gráfico 7 - Setores de atuação dos respondentes da primeira etapa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

5.2 Discussão dos resultados da primeira etapa 

Identificado o perfil geral dos respondentes, passa-se à análise das dimensões do survey. 

Inicialmente, será feito um levantamento geral dos resultados obtidos. Após, serão analisadas 

individualmente as dimensões problema dentro do bloco accountability pessoal. 

5.2.1 Resultados gerais 

Para obtenção do resultado geral, ou seja, o nível de accountability conforme modelo 

proposto pela consultoria, as médias de cada dimensão foram calculadas e correspondem a 

média aritmética de cada uma das afirmações que compõem o tópico. Para obter o valor em 

percentual, dividiu-se o valor por 3 (pontuação máxima). As médias de cada bloco foram 

calculadas de duas formas. Primeiro, calculou-se a média geral, ou seja, a média aritmética de 

todas as perguntas do bloco. Depois considerou-se a média de cada um dos tópicos. Os 

resultados obtidos constam da Tabela 1. 

Os resultados gerais, considerando as médias de cada uma das respostas foi de 52%, o 

que é considerado baixo. Considerando a média de cada dimensão, o resultado foi de 60,65%. 

Essa diferença se explica pois a empresa pontuou melhor no bloco de liderança, que contém 

menos questões (22 contra 28) mas tem mais dimensões (6 contra 5). Logo, esse bloco tem um 

peso menor quando considerada a média por questão, mas é mais expressivo quando 

consideramos a média das dimensões. 

Em ambos os casos, o bloco de menor pontuação foi o accountability pessoal, com 45% 

contra 60% do bloco relacionado à liderança. Dentro dele, a dimensão que apresentou menor 

pontuação foi o ACC1 – resultados, não esforço ou dedicação, com 31,86%. 
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Tabela 1 - Resumo dos dados dos surveys     

ACC PESSOAL MÉDIAS 

Acc 1 - Resultados, não esforço ou dedicação 31,86% 

Acc 2 - Enxergar o problema certo, não sintoma ou urgências 50,49% 

Acc 3 - Integralmente seu, não é compartilhado  52,61% 

Acc 4 - Resolução, inovação, protagonismo, não fazeção ou obediência 40,78% 

Acc 5 - Culpa independente de circunstancias, não dependente  53,43% 

PESSOAL (GERAL) 45,24% 

PESSOAL (TÓPICOS)     45,84% 

LIDERANÇA PARA ACC - REAGIR   

Acc 1 - Engajar e ter conversas cruciais, não apenas feedbacks fáceis 77,45% 

Acc 2 - Atribuir e delegar missões e autonomia, não fazeção e obediência 43,14% 

Acc 3 - Atribuir e delegar missões com qualidade, no nível adequado para o desenvolvimento 71,57% 

Acc 4 - Gerir como coach, não dizendo o que fazer e não aceitando desculpas verdadeiras 52,94% 

Acc 5 - Confiança nas entregas e prazos não controle e verificação 49,51% 

Acc 6 - Assumir papel de agente de mudança para cima, para os lados e para baixo 69,28% 

LIDERANÇA (GERAL)     60,61% 

LIDERANÇA (TÓPICOS)     60,65% 

TOTAL (GERAL)     52,00% 

TOTAL (POR TÓPICO)     60,65% 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 

 

Pela análise supra, a conclusão é que as dimensões que mais afetam negativamente o 

accountability na empresa estão relacionadas ao bloco “Accountability Pessoal”. Em específico, 

as dimensões “ACC1 -  Resultados, não esforço ou dedicação” e “ACC4 - Resolução, inovação, 

protagonismo, não “fazeção” ou obediência (ownership)” são as que demonstraram o pior 

resultado no primeiro survey.  

 

5.2.1.1 – Aquiescência 

Ainda considerando todos os dados, observou-se que a média das notas nas afirmações 

positivas foi substancialmente mais alta que nas negativas, em especial no bloco “Acountability 

pessoal”. Enquanto a média da afirmações positivas foi de 64%, as negativas obtiveram apenas 

26%. Além disso, notou-se uma tendência muito forte de respostas “sempre” e 

“frequentemente”. Em um total de 476 respostas, 202 foram “sempre” e 141 “frequentemente”. 

A resposta “nunca” apareceu apenas 27 vezes, representando 5,67% do total. 

 
Tabela 2 - Frequência de respostas dadas no bloco ACC Pessoal da primeira etapa 
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Resposta Frequência Percentual 

Nunca 27 5,67% 

Ocasionalmente 106 22,27% 

Frequentemente 141 29,62% 

Sempre 202 42,44% 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 

 

De acordo com WINKLER e colegas (1982), a aquiescência ou “Acquiescence 

Response Set” (ARS) é a tendência a concordar com as afirmações do questionário 

independentemente do conteúdo. Logo, é uma fonte de viés na medição. A aquiescência é 

especialmente problemática quando os itens são redigidos de forma semelhante e quando a 

estrutura de atitudes não é bem conhecida. Esse viés aumenta as correlações entre esses itens 

mesmo quando não estão conceitualmente relacionados. 

Para Valentin (2017): 

“A aquiescência diz respeito à tendência de responder positivamente aos itens, a 

despeito do seu conteúdo descritivo (Billiet & McClendon, 2000). Para itens do tipo 

Likert, com categorias de resposta variando de "discordo fortemente" a "concordo 

fortemente", padrões de resposta aquiescentes podem ser observados pela alta 

frequência de endosso da categoria "concordo fortemente", ainda que os conteúdos 

descritivos dos itens sejam, por vezes, opostos.” 

 

Esse tipo de problema pode ser mitigado por meio da ipsatização, que consiste no 

tratamento das respostas em termos da média e do desvio padrão das respostas dadas por cada 

respondente (Gurwitz, 1987; Valentin, 1987). No entanto, não é o escopo desse trabalho a 

validação do survey ou mesmo análises estatísticas mais elaboradas, notadamente porque a 

amostra é pequena e esse tipo de abordagem não teria relevância estatística. A presença da 

aquiescência indica maior cautela na análise das respostas e uma eventual revisão dos 

enunciados a fim de corrigir esse comportamento pelos respondentes. 

 

 

 

 



51 
 

5.2.2 Identificação das dimensões problema 

5.2.2.1 ACC1 - Resultados, não esforço ou dedicação 

A dimensão ACC1 foi a de menor pontuação. Duas afirmações se destacaram como 

negativas. A afirmação Q12 - “Para avaliar o sucesso de um projeto, a dedicação empreendida 

deve ser considerada, além do resultado final obtido” obteve uma nota 0,3 de 3, ou seja, apenas 

10%. Outra foi a Q22 - “É muito importante mostrar o quanto de esforço e dedicação um 

projeto exige, para que todos entendam claramente como é difícil obter um grande resultado”, 

com uma nota média de 0,4 (ou 13,33%). 

Tabela 3 - Pontuação das afirmações do ACC1 na primeira etapa 

 Afirmação Média 

Q14 Para avaliar o sucesso de um projeto, o importante é o resultado final obtido, 
independentemente do esforço empreendido. 

1,5 

Q12 Para avaliar o sucesso de um projeto, a dedicação empreendida deve ser 
considerada, além do resultado final obtido 

0,3 

Q15 Atuar em projeto onde dedicarei muito do meu tempo e esforço não atenuará 
resultados ruins 

1,5 

Q22 É muito importante mostrar o quanto de esforço e dedicação um projeto 
exige, para que todos entendam claramente como é difícil obter um grande 
resultado 

0,4 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 

 

Afirmação Q12 é a parte antagônica da afirmação Q14 - “Para avaliar o sucesso de um 

projeto, o importante é o resultado final obtido, independentemente do esforço empreendido”. 

A despeito de uma coerência esperada, a afirmação positiva (Q14) demonstrou um resultado 

superior ao da afirmação negativa (Q12), respectivamente, as médias foram de 1,5 contra 0,3. 

Usando a função CORREL no Microsoft Excel para comparar os dados dessas afirmações, foi 

encontrado um valor de -0,21, ou seja, a correlação entre as perguntas da díade foi, além de 

baixa, negativa. 

Como foi observado anteriormente, isso ocorre porque os respondentes demonstraram 

tendência em concordar com as afirmações do questionário independentemente do conteúdo. 

Logo, para melhor análise, é necessário analisar também os dados ipsatizados (Gurwitz, 1987; 

Valentin, 1987). 

A díade 1 apresentou um resultado de 30%. Resultados baixos nessa díade implicam 

que as pessoas não estão comprometidas com os resultados, já que acreditam que, quando as 
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metas não são atingidas, devem ser premiadas pelo esforço. Consideram, pois, o esforço mais 

importante que os resultados. 

Com base no modelo de Schlenker (1994), pode-se entender que esse distanciamento 

indica uma tentativa de enfraquecer a ligação entre identidade e evento. Ter pessoas diretamente 

ligadas ao resultado é essencial para aumentar a percepção de controle pessoal sobre os 

resultados (Schlenker, 1994) e levam a uma maior motivação e interesse pela tarefa, maior 

criatividade e flexibilidade cognitiva, melhor aprendizado, maior determinação face a 

obstáculos e menor tensão (Deci & Ryan, 1987; Bandura, 1982). 

Quando o ator visa atribuir o fracasso a fatores externos, como nas afirmações em 

deslinde, tem-se uma tentativa de enfraquecer esse link por meio da destituição do controle do 

ator sobre o fato (Schlenker, 1994). Por isso, esse tipo de comportamento deve ser combatido 

e será objeto do presente estudo. 

A outra díade, composta pelas afirmações 15 e 22, apresentou a média de 32%. Como 

as afirmações da díade 2 estão ligadas a resultados que ainda não ocorreram, uma interpretação 

possível é a de que os respondentes não acreditam que possam atingir os resultados esperados. 

Problemas nesse sentido podem estar ligados à níveis baixos autonomia e autossuficiência. 

Nesse sentido, nota-se que a dimensão ACC4, que representa esses conceitos, foi a segunda 

com pior pontuação, indicando necessidade de aprofundamento da análise desse quesito. 

5.2.2.2 ACC2 - Enxergar o problema certo, não sintoma ou urgências (ownership) 

Essa dimensão demonstrou grande polaridade nas respostas, também resultado da 

aquiescência dos respondentes (forte tendência para o “sempre”). Os resultados das afirmações 

18 e 21, que são negativas, obtiveram notas muito baixas, respectivamente 0,7 e 0,3, enquanto 

os itens 03 e 28, que são positivas, obtiveram notas bastante satisfatórias (2,4 e 2,7, 

respectivamente). A média da dimensão ficou em 50.49%, conforme tabela 16. 

Isso posto, os dados dessa dimensão, para a presente análise, se demonstraram 

insuficientes para afirmar se os respondentes possuem foco em problemas importantes ou se 

preferem resolver os urgentes. Investigações posteriores são necessárias para fazer qualquer 

tipo de afirmação nesse sentido. No entanto, uma hipótese possível é a de que, “verificar quem 

está cometendo os erros e alertar” não é necessariamente excludente da afirmação “entender o 

que está por trás desse problema”. O mesmo raciocínio vale para a segunda díade e poderia 

explicar essa grande diferença em respostas que deveriam ter alta correlação. 
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Tabela 4 - Pontuação das afirmações do ACC2 na primeira etapa 

Q03 Entra ano e sai ano, aquele mesmo problema sempre aparece. A forma mais 

eficaz de resolver isso é entender o que está por trás desse problema 

2,4 

Q18 Nos últimos anos, temos aquele mesmo problema que sempre aparece. A forma 

mais eficaz de resolver isso é verificar quem está cometendo os erros e alertar 

0,7 

Q21 Os problemas importantes não podem ser ignorados. Mas, existem questões 

urgentes que exigem uma resposta imediata. Melhor lidar com o problema 

imediato antes do problema futuro 

0,3 

Q28 Os problemas importantes não podem ser ignorados. Melhor lidar com eles de 

alguma forma, apesar de ter de lidar com as urgências, pois normalmente o real 

perigo é que eles piorem 

2,7 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 

 

5.2.2.3 ACC3 - Integralmente seu, não é compartilhado (Accountability) 

Essa dimensão também apresentou resultados medianos. Os dados apontaram uma 

média de 52%, com algumas diferenças entre as díades (65%, 42%, 52%, respectivamente). No 

entanto, a aquiescência se mostrou mais forte na primeira e segunda díades. 

Embora a dimensão tivera uma pontuação mediana, a díade 2, composta pelas perguntas 

04 – “Em projetos envolvendo áreas além da minha, sinto que todas essas áreas precisam 

dividir a responsabilidade pelas entregas” e 13 – “Sinto que eu sou totalmente responsável 

pelas entregas em projetos que envolvem várias áreas além da minha” apresentou resultados 

ruins. Merece, pois, uma análise mais detalhada. 

Querer dividir responsabilidades de resultados com outras áreas parece, novamente, 

uma tentativa de enfraquecimento do link identity-prescription. Isso porque os respondentes 

não se sentem identificados com os resultados e buscam em outras áreas justificativas para o 

fato de eventualmente não atingirem suas metas e resultados (Schlenker, 1994). Isso faz sentido 
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já que a empresa, quando da primeira pesquisa, ainda adotava um sistema de metas por 

setor/departamento, com pouca ou nenhuma cobrança pessoal pelo não atingimento das metas. 

Tabela 5 - Pontuação das afirmações do ACC3 na primeira etapa 

Q02 Algumas coisas dependem tanto de mim quanto de outra área. Preciso garantir 

que a outra área faça o que é preciso, porque nesses casos eu sou completamente 

responsável pelo resultado 

2,4 

Q17 Algumas coisas dependem tanto de mim quanto de outra área. Preciso alertar a 

outra área a fazer o que é preciso, porque se não fizerem, eles levam metade da 

culpa 

1,4 

Q04 Em projetos envolvendo áreas além da minha, sinto que todas essas áreas 

precisam dividir a responsabilidade pelas entregas 

0,8 

Q13 Sinto que eu sou totalmente responsável pelas entregas em projetos que 

envolvem várias áreas além da minha 

1,7 

Q05 Muitas vezes eu vejo que falta responsabilidade e engajamento nas outras áreas. 

Eu vou lá, mostro o que eles estão deixando de fazer e corrijo quando possível. 

Só assim as coisas melhoram! 

1,5 

Q20 Muitas vezes eu vejo que falta responsabilidade e engajamento nas outras áreas. 

Eu os busco e cobro deles e da liderança para que eles comecem a agir 

corretamente. Só assim as coisas melhoram 

1,7 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 

 

Logo, a conclusão é que as condições objetivas de accountability na empresa parecem 

não funcionar no sentido de fortalecer esse link. 

5.2.2.4 ACC4 - Resolução, inovação, protagonismo, não “fazeção” ou obediência (ownership) 

A dimensão ACC4 foi a segunda com pior resultado, com um resultado médio de 

40,78%. Aqui também se observou grande tendência para resultados sempre, indicando uma 

possível aquiescência. Quatro das cinco respostas para a afirmações de cunho negativo ficaram 

com 0,6 (15%) ou menos pontos na média. 
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Tabela 6 - Pontuação das afirmações do ACC4 na primeira etapa 

Q06 Me entregaram uma missão para resolver e não sei exatamente o que fazer. Vou 

buscar possibilidades e cursos de ação válidos. Se preciso, conversarei com meus 

pares e colegas. 

2,4 

Q24 Me entregaram uma missão para resolver e não sei exatamente o que fazer. Devo 

verificar com meu gestor o que devo fazer 

0,4 

Q08 Quando me delegam uma missão, devo pensar, agir e resolver tudo. Não posso 

compartlhar responsabilidades. Esperam que eu cumpra a missão 

1,5 

Q16 Quando me delegam uma missão, devo me esforçar bastante para resolvê-la. 

Preciso consultar meu gestor para saber o que fazer, pois esperam que eu avance 

o máximo que puder. 

0,6 

Q27 A chave para obter grandes resultados é ter liberdade para fazer o que acho que 

precisa ser feito, já que só assim eu posso obter um resultado que realmente é só 

meu 

1,2 

Q09 A chave para obter grandes resultados é escutar bem as indicações dos colegas e 

superiores, já que só assim eu posso cuidar bem daquilo que todos esperam que 

eu cuide 

0,5 

Q29 Quando algo que precisa ser resolvido exige a intervenção do meu líder, não 

necessariamente preciso aguardar a decisão dele para agir e destravar o problema 

1,6 

Q11 Quando algo que precisa ser resolvido exige a intervenção do meu líder, o melhor 

a ser feito é esperar a decisão dele. Ele já lidou com isso antes e sabe o que fazer 

1,1 

Q26 Às vezes acontecem algumas coisas inesperadas. Nestes casos, eu preciso 

entender a situação e reassumir o controle de qualquer jeito 

2,1 

Q19 Às vezes acontecem coisas inesperadas. Nestes casos, preciso comunicar a 

liderança para verificar o que precisa ser feito 

0,4 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 
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Aqui quase todas as respostas indicam uma forte dependência dos líderes e pouca 

proatividade, o que parece indicar que a liderança é mais diretiva do que empowering 

(Schilpzand et. al. 2018). De fato, uma das reclamações externadas nas pesquisas de clima e 

engajamento é a falta de comunicação. Em especial, a pesquisa de clima apontou que os líderes 

costumam não envolver as pessoas em decisões que afetam suas atividades e seu ambiente de 

trabalho, externando uma postura mais diretiva. 

Lideranças diretivas tendem a minar a autonomia e proatividade das equipes 

(Schilpzand et. al., 2018). Em outras palavras, criam pessoas que quando se deparam com 

situações adversas, não possuem capacidades e/ou não sabem como proceder. Logo, a saída 

mais fácil é buscar a liderança e seguir as orientações.  

No entanto, o problema não é simples de ser endereçado. Conforme abordado no item 

4.3.5, a proatividade e a autonomia estão interconectados em um ciclo que pode ser virtuoso ou 

vicioso, já que, sem autonomia, os funcionários tendem a ser menos proativos (Schilpzand et. 

al., 2018).  e, sem demonstrar proatividade, a liderança tende a conceder ainda menos 

autonomia (Hans, 2019). 

 

5.2.2.5 ACC5 – Culpa independente de circunstâncias, não dependente (ACC) 

O resultado dessa dimensão foi de 53%. As díades apresentaram diferenças 

significativas, com a primeira com 2,0 (66%) e a segunda com apenas 1,15 (38%). 

As díades, embora ambas tratem de situações bastante semelhantes de accountability, 

demonstram uma diferença fundamental. Enquanto a primeira é genérica, a segunda é pessoal 

– o autor deve responder se, quando ele próprio não atinge o resultado esperado, deve ser 

culpado independente de qualquer contingência, seja de ordem pessoal ou algum fator externo. 

Os resultados parecem indicar que as pessoas concordam que o accountability é 

importante e que o resultado é o fator preponderante, mas o entendimento muda 

substancialmente quando ela própria precisa se julgar. 
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Tabela 7 - Pontuação das afirmações do ACC5 na primeira etapa 

Q07 Quando se avaliam resultados finais, nenhuma contingência interpessoal, social, 

econômica ou estrutural justifica não ter de responder pelo resultado final 

1,6 

Q10 Quando não consigo entregar um resultado esperado, eu devo assumir as 

consequências disso, independentemente de qualquer coisa 

2,4 

Q23 Quando um resultado esperado de mim não ocorreu, devo avaliar as 

circunstâncias dentro e fora de meu controle para verificar o quanto devo assumir 

das consequências 

0,5 

Q25 Quando se avaliam resultados finais, é possível que uma pessoa não precise 

responder pelo que aconteceu, devido a alguma grave contingência interpessoal, 

social, econômica ou estrutural além de seu controle 

1,8 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 

 

Novamente, parece haver um distanciamento das pessoas e dos resultados. Um dos 

fatores que pode explicar o fato é um má definição das metas. Para Wyner (2014), as metas 

devem ser realistas, levando-se em consideração os recursos e capacidades disponíveis. Metas 

mal definidas diminuem a persistência e o esforço em busca do atingimento dos objetivos 

(Locke & Latham, 1990 apud Frink et. al. 1998).  

Outro fator que pode explicar o fato é que a empresa apenas recentemente (2016) passou 

a publicar seus Planejamentos Estratégicos. No entanto, até o momento, a empresa sofre para 

desdobrar as metas estratégicas em indicadores táticos para divulgação efetiva do planejamento 

para a equipe. A falta de clareza na divulgação das metas e da estratégia (falta de propósito) 

também pode torná-las menos atrativas aos funcionários. Essa falta de desejabilidade reduz o 

engajamento com relação à tarefa (Milyavskaya & Werner, 2018). 

 

5.2.2.6 ACC1 – Liderança – Engajar e ter conversas cruciais, não apenas feedbacks fáceis 

Nessa dimensão, os resultados se mostraram satisfatórios, com uma média de 2,35/3 

(78%). Isso indica que os líderes fornecem feedbacks corretivos quando necessário. De fato, a 

percepção geral sobre os líderes é de 8,16, conforme pesquisa de clima e engajamento de 2018. 
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Dentro dessa categoria, a afirmação “A liderança acompanha e me avisa quando eu não realizo 

um bom trabalho” apresentou uma nota 8,07 em 2018.  

 
Tabela 8 - Pontuação das afirmações do ACC1 - Liderança na primeira etapa 

Q40 Estabeleço diálogos cruciais com meus liderados, deixando claro o que vai bem 

e o que vai mal, sinalizando pontos de atenção quando necessário 

2,1 

Q42 Tendo a reconhecer nos meus liderados apenas o que vai bem e prefiro não 

estabelecer conversas mais profundas sobre o que não vai tão bem para evitar 

conflitos 

2,6 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 

No entanto, o item merece atenção para que se verifique uma possível interferência 

excessiva dos líderes, atuando de forma excessivamente diretiva e controladora. 

 

5.2.2.7 ACC2 – Liderança – Atribuir e delegar missões e autonomia, não “fazeção” e 

obediência 

Os resultados dessa dimensão demonstraram comportamentos da liderança mais 

diretivos do que empowering e representam o pior resultado dentre as dimensões da liderança, 

com 43%. A pontuação das questões apresentou pouca variação dentro da díade, como se 

observa da tabela 25. 

Tabela 9 - Pontuação das afirmações do ACC2 - Liderança na primeira etapa 

Q32 Dou autonomia para que meus liderados resolvam as missões da sua própria 

maneira 

1,4 

Q34 Sempre delego missões, resultados a serem obtidos, e sei utilizar verbos de 

realização nestas delegações, verbos adequados que não induzam apenas a ações 

1,7 

Q35 Como líder, prefiro adotar um estilo mais diretivo, dizendo como cada atividade 

deve ser feita 

1,2 

Q46 Sempre que delego tarefas, indico exatamente o que deve ser feito e como, para 

induzir a ação. 

1,1 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 



59 
 

A análise desse item em conjunto com o “ACC1 – Liderança” leva a crer que as 

intervenções e feedbacks tendem a ser no sentido de “dizer o que fazer”. Esse tipo de 

comportamento cria liderados menos autônomos e proativos (Schilpzand et. al., 2018). Além 

disso, o senso de ownership melhora quando os funcionários são capacitados e autorizados a 

exercer controle sobre aspectos importantes de seus trabalhos (Mayhew et. al. 2007, apud 

Olckers, 2013).  

A falta de autonomia é uma característica de elos identidade-evento fracos, que ocorre 

quando os agentes estão pouco ligados aos resultados (Schlenker, 1994). 

 

5.2.2.8 ACC3 – Liderança – Atribuir e delegar missões com qualidade, no nível adequado para 

o desenvolvimento 

Nessa dimensão, os resultados foram satisfatórios, com uma média de 71,57% e boa 

pontuação em ambas as díades. Ambas as díades apresentaram resultados positivos, conforme 

tabela abaixo. 

 
Tabela 10 - Pontuação das afirmações do ACC3 - Liderança na primeira etapa 

Q30 Delego informando o propósito da missão e qual seria uma entrega ótima e uma 

não tão boa, mesmo que isso tome tempo. 

2,2 

Q31 Delego missões desafiadoras em excesso, para desenvolver a capacidade do 

pessoal, ou bem abaixo da capacidade dos meus liderados para garantir que as 

missões sejam realizadas. 

2,1 

Q41 Prefiro deixar o padrão de qualidade subentendido e não comentar em detalhes 

o propósito das missões que delego para meu time porque isso consumiria tempo 

precioso 

2,5 

Q48 Sei definir com clareza e de forma específica o nível de desafio adequado das 

missões a serem delegadas para cada membro da minha equipe 

2,0 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 

Analisada isoladamente, essa dimensão parece indicar que os líderes sabem atribuir 

corretamente as tarefas a seus liderados. No entanto, a dimensão anteriormente analisada 

(ACC2 – Liderança), demonstrou que os líderes agem de forma diretiva. Logo, pode-se 
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entender que a clareza, especificidade e proposito foram interpretados como “devo dizer 

exatamente o que se deve fazer, nos mínimos detalhes”. 

Portanto, o resultado dessa dimensão merece atenção, na medida em que não pode ser 

interpretado de forma isolada e descontextualizada. 

 

5.2.2.9 ACC4 – Liderança - Gerir como coach, não dizendo o que fazer e não aceitando 

desculpas verdadeiras 

Essa dimensão apresentou resultados medianos, com uma nota média de 1,6 (53%). 

Ambas as afirmações apresentaram resultados próximos e medianos. 

 

Tabela 11 - Pontuação das afirmações do ACC4 - Liderança na primeira etapa 

Q43 Prefiro interferir na forma como as missões dos liderados devem ser resolvidas 

para garantir o resultado esperado 

1,5 

Q45 Atuo como coach para meus liderados, estimulando-os a descobrir por si mesmos 

o que fazer, mesmo que eles errem algumas vezes 

1,7 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 

 

Esse resultado reforça a ideia de que os líderes da empresa, embora disponíveis e 

presentes, não atuam como coachs. Os resultados analisados até o momento indicam um 

comportamento muito mais para o diretivo do que para o empoderamento. Isso acaba por causar 

falta de autonomia e, consequentemente, dependência dos liderados para com os líderes. 

 

5.2.2.10 ACC5 – Liderança – Confiança nas entregas e prazos vs controle e verificação 

A presente dimensão apresentou também resultados médios, com 1,5 (50%). Todas as 

afirmações tiveram resultados semelhantes e ficaram entre 1,4 e 1,6. 

Isoladamente, esse resultado é inconclusivo. Ao que parece, as lideranças julgam seu 

estilo como algo entre diretivo e controlador e o empoderador, que concede maior autonomia a 

seus funcionários. No entanto, o item 5.2.2.4 concluiu quem a percepção geral é de uma postura 

mais orientada ao controle e pouca autonomia, com uma prevalência dos liderados procurando 
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seus superiores sempre que uma decisão precisa ser tomada. Como as afirmações nesse item 

abordam o tema sob a perspectiva da atuação do respondente como líder frente a seus liderados, 

pode haver um viés para respondam da forma como acreditam ser o comportamento correto. 

 

Tabela 12 - Pontuação das afirmações do ACC5 - Liderança na primeira etapa 

Q36 Confio na qualidade das entregas da minha equipe e no cumprimento dos prazos, 

e não costumo ficar controlando e indagando a respeito 

1,6 

Q47 Procuro atuar de forma controladora para garantir resultados, indagando sobre 

prazos e entregas 

1,4 

Q50 Tenho confiança na equipe, permitindo que a entrega de missões, para dentro e 

para fora da empresa, sejam feitas sem a minha verificação final 

1,6 

Q51 Procuro atuar de forma controladora para garantir resultados, conferindo tudo 

que será entregue para outras áreas ou clientes 

1,4 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 

 

5.2.2.11 ACC6 – Liderança – Assumir papel de agente de mudança para cima, para os lados 

e para baixo 

A dimensão ACC6 - Liderança obteve boa pontuação, com 69%. Duas afirmações se 

destacaram como negativas. A afirmação Q44 - “Não acho necessário atuar como disseminador 

de uma orientação por resultados junto a minha equipe, não priorizo isso” obteve a melhor nota, 

com 2.6 de 3 (87,5%).  

Os resultados indicam que as pessoas acham necessário atuar como disseminadores de 

orientação ao resultado, mas não observam uma atuação tão forte nesse sentido dentro da 

empresa. 
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Tabela 13 - Pontuação das afirmações do ACC6 - Liderança na primeira etapa 

Q33 Atuo como agente de mudança perante meu líder, ajudando-o em seu estilo e 

incentivando uma cultura mais orientada para resultados 

2,0 

Q37 Reforço para meus liderados a importância de seu papel como modelos de 

comportamento para seus times 

1,9 

Q38 Prefiro que meus liderados decidam, sem minha influência, sobre seu papel como 

modelos do comportamento para com seus respectivos times 

1,9 

Q39 Quando percebo que meu líder não está adotando um estilo alinhado a geração 

de resultados prefiro aceitar sem questionar por que ele deve ter um motivo para 

isso 

2,3 

Q44 Não acho necessário atuar como disseminador de uma orientação por resultados 

junto a minha equipe, não priorizo isso. 

2,6 

Q49 Como líder, busco o engajamento da equipe no processo de mudança para uma 

cultura mais orientada para resultados, disseminando abertamente a necessidade 

desse mindset com frequência 

1,9 

Fonte: Desenvolvida pelo autor de acordo com os surveys aplicados pela consultoria. 

 

5.2.3 Conclusão geral dos resultados e definição das ações 

A análise supra parece indicar uma maior concentração de problema relacionados a: (1) 

Pouca autonomia; (2) Liderança diretiva; (3) Pessoas pouco comprometidas com resultados. 

Esses problemas interagem em um ciclo vicioso. Líderes diretivos criam pessoas com 

pouca autonomia e pouco proativas (Schilpzand et. al., 2018). Por sua vez, liderados com pouca 

autonomia e proatividade não conquistam a confiança necessária para que sejam capacitados 

por seus líderes para assumir os desafios (Hans, 2019). Por fim, pessoas geridas por líderes 

diretivos e sem autonomia produzem menos em termo de criatividade, possuem menor nível de 

aprendizado, coordenação, performance no longo prazo (Lorinkova et. al. 2013), menor 

satisfação no trabalho, menor autoestima (Mayhew et. al., 2007, apud Olckers, 2013), além de 

maior estresse relacionada ao trabalho (Hall, 2006). 
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Muitos desses problemas parecem se ligar ao link entre identidade e evento. Para 

Schlenker (1994), esse link é enfraquecido quando as pessoas demonstram pouca autonomia e 

domínio sobre o evento. 

Nesse sentido, observou-se que os itens que correspondem essa dimensão tiveram 

pontuação bastante baixas. As pessoas acreditam que não devem responder pelos resultados 

ruins a que deram causa sem que sejam avaliadas as contingências internas e externas ao fato 

(Q32 do ACC5 teve pontuação média de 0,5) ou o esforço empreendido na tarefa (ACC1). 

Também acreditam que os resultados ruins devem ser compartilhados com outras áreas e setores 

(ACC3) e que os se espera que os líderes assumam o papel de dizer exatamente o que deve ser 

feito (AAC4), o que torna fácil uma defesa em caso de insucesso (exemplo: “agi conforme 

fulano disse”). 

Logo, é necessário um fortalecimento dessa ligação entre as pessoas e os resultados para 

elevar o sentimento de accountability (Tetlock, 1985), a fim de que se tornem mais proativas e 

autônomas, permitindo uma atuação da liderança menos controladora. Além disso, para criação 

de um sentimento de accountability, as pessoas precisam ter o sentimento de que suas ações 

serão avaliadas por outros (Schelnker, 1994; Hall, 2006; Tetlock, 1990). 

 

5.3 Ações desenvolvidas 

Na presente pesquisa-ação, as ações desenvolvidas visam, por meio de mudanças nas 

condições objetivas de accountability, alterar o felt-accountability, ou seja, o accountability no 

nível do indivíduo. Exemplos de instrumentos comumente usados para alterar essas condições 

são o Balanced Score Card (Hicks & Moseley, 2011), avaliações de performance e feedback 

(Klimoski & Inks, 1990). 

 

5.3.1 Novo modelo do BSC 

O Balanced Scorecard (BSC) tem como conceito a disposição de indicadores de 

desempenho em quatro níveis: financeiro, consumidor, processos internos e aprendizagem e 

crescimento (Kaplan & Norton, 1996). Para Hicks e Moseley (2011), o Balanced Scorecard é 

uma perspectiva estratégica que examina múltiplas forças que, coletivamente, contribuem para 

o sucesso financeiro e sustentabilidade da organização. É usado pelas organizações para: (a) 

identificar e comunicar os objetivos estratégicos da organização; (b) conectar os impactos dos 

objetivos de diferentes níveis dentro e for a da organização; (c) identificar os fatores que 
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contribuem para o sucesso da organização (societário, organizacional ou individual); (d) prover 

a organização com expetativas de performance em termos mensuráveis e objetivos e (e) 

promover ciclos de feedback para todos os níveis para monitorar, auxiliar e reforçar a 

performance. Para Molina (2014), uma implementação correta do BSC causa mudança 

significativa no comportamento e atitudes dos empregados na direção dos objetivos estratégicos 

da empresa. 

Para Kaplan e Norton (1996, apud Molina 2014), deve-se seguir os seguintes passos 

durante os primeiros 12 meses para que o BSC seja corretamente implementado na empresa: 

(1) Comprometimento e visão do board clarificadas; (2) Comunicação do BSC da corporação 

para a média gerência; (3) Desenvolvimento de scorecards das unidades de negócio; (4) 

Eliminação de investimentos não estratégicos e lançamento de programas para mudança 

corporativa; (5) Comunicação do BSC para toda a companhia; (6) Estabelecimento de objetivos 

de performance individuais; e (7) Condução de revisões mensais e quadrimestrais.  

Na empresa objeto, o planejamento era executado por meio de um BSC vinculado ao 

Mapa Estratégico previamente desenvolvido. No entanto, os objetivos estratégicos eram 

distribuídos para apenas três gestores, que eram responsáveis pela execução dos planos de ação 

ligados a esses objetivos. Com isso, a estratégia não alcançava níveis sequer intermediários da 

empresa. Em muitos casos, áreas pertinentes sequer eram consultadas. 

Igualmente, as reuniões de acompanhamento de metas e resultados eram frequentadas 

apenas por esses mesmos gestores. Não havia transparência dos dados de metas e resultados 

para a equipe, o que contribuía para manter a estratégia restrita à alta cúpula da empresa.  

Também não existiam scorecards das unidades de negócio que se comunicavam com a 

estratégia corporativa, dificultando o entendimento e associação das ações individuais com os 

resultados da empresa. 

Nesse sentido, é importante que as pessoas estejam diretamente ligadas às metas, e não 

distantes como ocorria no modelo anterior. Isso aumenta a percepção de controle sobre os 

resultados (Schlenker, 1994), aumenta o interesse pela tarefa, além de elevar a criatividade e a 

determinação dos funcionários (Deci & Ryan, 1987; Bandura, 1982). Por esse motivo, foi 

proposta uma mudança no formato do BSC. A ideia dessa revisão está fundada na necessidade 

de fortalecimento do link identity-event, ou seja, reforçar a ideia de que cada um é responsável 

por seus resultados. 
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Abandonou-se o modelo antigo, que dividia os indicadores dentro do mapa estratégico 

para organizá-los dentro do organograma da empresa (considerando até níveis de supervisão). 

Assim, cada pessoa teria metas e objetivos próprios. Além disso, no novo modelo, boa parte 

dos indicadores se comunicavam de baixo para cima. Para ilustrar, pode-se citar como exemplo 

a relação entre os resultados de cada loja e o do supervisor de varejo. Cada gestor de loja tinha 

metas e objetivos alocados no score card. Os indicadores do supervisor de varejo eram 

compostos pelos indicadores correspondentes à performance de cada loja. 

Para cada indicador foi atribuído um peso (de forma subjetiva) de acordo com a 

importância. Os resultados são imputados mensalmente e há uma representação em cores para 

o status geral de cada cargo ou função dentro do organograma, com o percentual de atingimento 

das metas. O novo modelo foi construído dentro de uma ferramenta virtual para que todos 

tivessem acesso aos dados a qualquer momento. 

A figura 5 ilustra esse novo modelo. Em azul estão os indicadores que superaram as 

metas. Em verde, os que alcançaram, no geral, as metas. Em amarelo, os que quase alcançaram 

e em vermelho, os que não atingiram seus objetivos. 

Além dessa nova disposição, juntamente às metas foi elaborado um documento para 

cada um dos responsáveis. Nesse documento, apelidado de “contrato de resultados” os gestores 

foram forçados à pensar sobre: (a) fatores que poderiam atrapalhar o atingimento desses 

objetivos e, o mais importante, como esses fatores podem ser superados; (b) autonomias 

necessárias para o atingimento das metas; (c) outras pessoas/áreas cujo apoio seria requerido. 

Essa ação tinha o objetivo de afastar as explicações post-hoc, ou seja, evitar o uso de 

estratégias de resposta a condições de accountability que visavam unicamente a proteção da 

autoimagem. De acordo com Tetlock (1990), essa estratégia é frequentemente adotada quando 

o ator só toma conhecimento das condições de accountability após o evento, ocasião em que  

engaja em racionalidade retrospectiva (ou reforço defensivo). Em outras palavras, quando o 

agente não sabe que seria accountable por um resultado, no ato em que toma conhecimento 

dessa condição nada mais pode ser feito além da elaboração de justificativas para proteger sua 

autoimagem. 

Esperava-se com essa ação uma melhora nas dimensões ACC1, ACC3 e ACC5, que 

retratam o accountbility. É possível também que a ação afete a dimensão ACC2 (ownership), 

já que, bem implementada, poderia melhorar a visão sistêmica da equipe (como cada um 

contribui para o todo). 
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Figura 3 - Novo modelo de disposição dos indicadores e metas 

 

Fonte: Banco de dados da empresa. 

 

A dimensão ACC1 representa a diferença entre foco em resultado versus foco na 

tarefa/esforço. A hipótese é de as metas atribuídas às pessoas fortaleceria a ligação entre evento 

e agente. Logo, atuaria de forma a criar uma mentalidade mais ligada a resultados. De acordo 

com o modelo piramidal de Schlenker (1994), quando esse link é forte antes da performance do 

ato, há um aumento na percepção de controle pessoal sobre os resultados. 

No mesmo sentido, se essa ligação é forte, haveria uma melhora em termos das 

dimensões ACC3, que se refere ao compartilhamento de culpa e da dimensão ACC5, que se 

refere à culpa de fatores externos. Quando as condições de accountability são conhecidas 

anteriormente pelos atores, há uma menor tendência para o uso de racionalidade retrospectiva 

(Tetlock, 1990), já que as pessoas tendem a se comportar de modo a atender essas condições. 
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5.3.2 – FCAs obrigatórios para indicadores fora da meta 

Além da mudança no scorecard, houve uma mudança na composição das reuniões de 

acompanhamento, que passaram a contar com todos os gestores da empresa que tinham metas 

definidas nesse novo modelo. Bennis e Nanus (1985, apud Locke, 1988) argumentaram que a 

comunicação da estratégia e das metas contribui para o comprometimento e é um dever da 

liderança. Além disso, organizações atingem o sucesso quando empregados entendem a 

estratégia como um todo (big picture) e como cada parte, trabalhando em conjunto, afeta a 

performance financeira (Hick, 2011). Com a nova composição, a ideia era que as pessoas 

interagissem mais com os indicares e com a estratégia da empresa, provocando uma mudança 

no nível de comprometimento. 

Nessas reuniões, os funcionários devem apresentar uma análise FCA de cada indicador 

fora de meta. De acordo com a Endeavor, essa “metodologia possibilita que se chegue à causa 

raiz de qualquer problema e que, portanto, se formule soluções que realmente possam resolver 

a questão”, além de, a ajudar a “produzir e adquirir conhecimento aprofundado sobre os 

processos que envolvem o seu negócio” (Endeavor, 2016). 

O método consiste em três etapas principais (Siteware, 2017): 

1) Fato: analisa-se o problema e as circunstâncias. 

2) Causa: aprofunda-se a análise do problema a fim de descobrir a causa primária do 

fato. Comumente, usa-se o método “5-why”, que consiste em uma sequência de 

perguntas “porque” até que se chegue na causa raiz. 

3) Ação: após, deve-se discutir um plano de ação para corrigir os problemas 

encontrados, com posterior monitoramento para saber se as ações implementadas 

atingiram os resultados esperados. 

Logo, o método se assemelha ao PDCA (plan, do, check, act). A diferença é que, 

enquanto o PDCA inicia-se com um plano para executar uma ação para ao final checar o 

resultado o FCA inicia com um fato que deve ser endereçado, cujas causas devem ser estudadas 

para, ao final, seja elaborado um plano.   

O objetivo aqui era fazer do FCA um instrumento de account givin. Com a ferramenta, 

os funcionários deveriam apresentar para uma “teia de accountabilities”, composta por chefes 

e pares, o resultado que desenvolveu durante o período. Isso fortaleceria o link entre o triangulo 

da responsabilidade e a plateia avaliativa, fortalecendo, pois, o accountability (Schlenker, 1994), 
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na medida em que existiria certamente uma avaliação nos casos de não cumprimento das metas 

e objetivos. 

Com essa ação, esperava-se melhora nas dimensões ACC1, ACC3 e, em especial, na 

ACC5, por meio do fortalecimento entre os elos da responsabilidade e a plateia avaliativa. Pelo 

conceito de accountability, é fundamental que as pessoas sintam a necessidade de justificar ou 

defender uma ação ou decisão para outros (Frink and Klimoski, 1998). Logo, não bastaria o 

novo modelo de distribuição de metas sem esse reforço da necessidade de prestar contas dos 

resultados para seus pares e superiores. 

No entanto, não foi ofertado nenhum tipo de treinamento para o uso adequado da 

ferramenta. Mesmo tendo que realizar as análises causais pela metodologia FCA, grande parte 

dos agentes demonstraram análises deveras superficiais e, muitas vezes, racionalidade 

retrospectiva. Foram analisados 22 relatórios FCA. As causas foram classificadas em 3 grupos, 

seguindo o seguinte critério: 

Superficial: Classificaram-se nesse grupo as análises que pararam em níveis inconclusivos ou 

se limitaram a fatos cujas ações corretivas seriam genéricas. Como exemplos de resposta 

classificadas dessa forma, temos: "Indicador fora da meta/Julho". 

Racionalidade retrospectiva: Nesse grupo, entraram as análises que atribuíram o fracasso 

unicamente a fatores externos (mercado ruim, concorrência, etc.). Como exemplo, um dos 

supervisores de loja alegou que não atingiu suas metas de venda pois “a baixa temperatura 

ocasionou na diminuição de vendas dos nossos produtos para clientes. 

Adequado: Análises com aprofundamento adequado e que permitiram ações corretivas efetivas. 

 

A tabela abaixo resume os resultados obtidos após a classificação: 

 
Tabela 14 - Classificação dos FCAs 

 

 
Fonte: o autor. 

 
Evidentemente que o novo modelo ainda se encontra em fase de maturação. Resta 

evidenciado pela Tabela 14 a necessidade de treinamento adequado para que os FCAs sejam 

elaborados adequadamente. 

  

Classificação Ocorrências
Racionalidade retrospectiva 5
Superficial 14
Adequado 3
TOTAL 22
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6 RESULTADOS DA NOVA PESQUISA E DISCUSSÃO DE NOVAS AÇÕES  

6.1 – Resultados gerais 

Um novo survey foi aplicado cerca de 2 meses após a implementação das melhorias e 

obteve 14 respondentes. Dos 14, ao menos 9 foram os mesmos que responderam à etapa anterior, 

podendo esse número ser superior no caso de algum respondente que não tenha se identificado 

no primeiro survey tenha se identificado nessa última etapa. Para análise dos resultados, foram 

considerados apenas as respostas do grupo que respondeu a ambas as etapas do survey, que 

possui as seguintes características: 

 

Gráfico 8 - Idade dos respondentes de ambas as etapas 

 
Fonte: Banco de dados da empresa. 
 

Gráfico 9 - Tempo de empresa dos respondentes de ambas as etapas 

 
Fonte: Banco de dados da empresa. 
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Gráfico 10 - Setor dos respondentes de ambas as etapas 

 
Fonte: Banco de dados da empresa. 
 
 

Como os dados foram comparados considerando os mesmos respondentes nas duas 

etapas, eventuais aquiescências foram consideradas irrelevantes para a análise. Por isso, os 

dados serão comparados em termos de percentual, onde uma nota 3 representa 100%. Após 

tratamento e exclusão dos demais respondentes, comparamos as médias de cada pergunta, díade, 

dimensão, bloco e geral. Os resultados encontram-se expressos na tabela 30: 

 
Tabela 15 - Comparativo de resultados entre os surveys 

 
Fonte: desenvolvido pelo autor com base nos dados dos surveys. 
 

Os resultados da tabela mostram uma evolução em termos gerais, com maior resultado 

no bloco de liderança, notadamente na dimensão ACC5 - Confiança nas entregas e prazos vs 

controle e verificação. No bloco pessoal, observa-se ganhos maiores em termos das dimensões 

ACC1 - Resultados, não esforço ou dedicação e ACC5 - Culpa independente de circunstâncias, 

não dependente. 

Considerando as médias de cada dimensão ao invés das médias das perguntas de cada 

bloco, os ganhos se mostram mais expressivos em termo de accountability pessoal, com uma 
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variação positiva de 1,9% com relação ao período anterior (46,6% contra 48,5%). Nessa análise, 

o accountability geral ficou 1,5% maior. 

 

6.2 Análise das dimensões 

Como os resultados das dimensões foram heterogêneos, faz-se necessária a análise das 

dimensões em separado para avaliar a efetividade das ações e eventuais proposituras de novas 

ações. As dimensões com pouca variação e que não foram objeto de ação ficaram fora da 

presente análise. 

 

6.2.1 Bloco ACC Pessoal 

Em geral, o bloco ACC Pessoal demonstrou pouca evolução em relação à primeira 

pesquisa. Os resultados positivos da primeira e quinta dimensões foram mitigados pelo 

resultado negativo da dimensão ACC4, que possui mais perguntas e, logo, maior peso (10 

perguntas do ACC4 contra 4 das anteriores). Por isso, os resultados serão avaliados em termos 

de dimensões. 

 

6.2.1.1 ACC1 

A dimensão ACC1 apontou uma melhora, saindo de 28% para 35%. Embora o resultado 

ainda seja abaixo do ideal, a melhora de 7 pontos percentuais indica que as pessoas sentem 

maior importância nos resultados relativamente ao tempo da primeira pesquisa. Uma hipótese 

é a de que essa aproximação decorreu do novo modelo de disposição das metas e resultados que 

tinha o objetivo de fortalecer o link identidade-evento. 

Comparando cada uma das 9 respostas para as 4 perguntas, num total de 36, observou-

se que em 12 ocasiões os respondentes afirmaram ter havido melhora. Em 20 ocorrências, não 

houve mudança de opinião entre as pesquisas e apenas 4 apontaram uma piora. Isso reforça a 

indicação de que a melhora foi percebida pelos entrevistados, fortalecendo a hipótese que o 

estabelecimento de metas individuais (fortalecimento da ligação entre evento e identidade) 

aliada à necessidade de prestar accounts para uma teia de accountabilities demonstraram efeitos 

positivos em termos de comprometimento com os resultados, mesmo no curto prazo. 
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Tabela 16 - Comparativo de resultados ACC1 
 

PERGUNTA MÉDIA MÉDIA Δ 

Q12 Para avaliar o sucesso de um projeto, a dedicação 

empreendida deve ser considerada, além do resultado 

final obtido 

11% 26% 15% 

Q14 Para avaliar o sucesso de um projeto, o importante é o 

resultado final obtido, independentemente do esforço 

empreendido. 

41% 37% -4% 

Q15 Atuar em projeto onde dedicarei muito do meu tempo 

e esforço não atenuará resultados ruins 

52% 56% 4% 

Q22 É muito importante mostrar o quanto de esforço e 

dedicação um projeto exige, para que todos entendam 

claramente como é difícil obter um grande resultado 

7% 22% 15% 

Fonte: desenvolvido pelo autor com base nos dados dos surveys. 
 

6.2.1.2 ACC2 

Quando analisada pela média das respostas de cada item, essa dimensão apresentou 

pouco resultado se comparado ao primeiro período, com um incremento de 2%. Embora não 

tenha sido objeto de ação específica, era esperado que a participação de um maior número de 

pessoas nas reuniões de acompanhamento da estratégia promoveria uma visão sistêmica, 

esclareceria a estratégia e, consequentemente, tornaria as metas mais atrativas. Isso, por 

conseguinte, elevaria o sentimento de ownership. 

Uma hipótese possível é que os respondente tenham entendido que “alertar a pessoa que 

está cometendo o erro” é uma das formas de resolver após “entender o que está por trás”, o que 

pode ter relação com a atribuição individualizada de indicadores (pensamentos do tipo: “eu 

cuido do meu e ele cuida do dele”). Isso pode explicar uma piora nas repostas da pergunta Q18. 

No entanto, a Q21 demonstrou a melhora esperada em termos de imediatismo versus 

importância, apresentando uma evolução de 26% com relação ao período anterior. É possível 

que o novo modelo, embora ainda falho, tenha trazido uma abordagem diferente para pessoas 

que até então trabalhavam com base em suas rotinas e urgências diárias, não tanto com foco em 

metas e indicadores de performance. 
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Tabela 17 - Comparativo de resultados ACC2 

 PERGUNTA MÉDIA MÉDIA Δ 

Q03 Entra ano e sai ano, aquele mesmo problema 

sempre aparece. A forma mais eficaz de resolver 

isso é entender o que está por trás desse problema 

93% 85% -7% 

Q18 Nos últimos anos, temos aquele mesmo problema 

que sempre aparece. A forma mais eficaz de 

resolver isso é verificar quem está cometendo os 

erros e alertar 

30% 19% -11% 

Q21 Os problemas importantes não podem ser 

ignorados. Mas, existem questões urgentes que 

exigem uma resposta imediata. Melhor lidar com o 

problema imediato antes do problema futuro 

7% 33% 26% 

Q28 Os problemas importantes não podem ser 

ignorados. Melhor lidar com eles de alguma forma, 

apesar de ter de lidar com as urgências, pois 

normalmente o real perigo é que eles piorem 

93% 93% 0% 

Fonte: desenvolvido pelo autor com base nos dados dos surveys. 
 

 

6.2.1.3 ACC3 

Apesar da expectativa de melhora, a dimensão ACC3 permaneceu praticamente estável, 

apresentando uma melhora de apenas 0,6% com relação à etapa anterior. 

As questões Q02 e Q20 apresentaram uma melhora de 11%. Como as pessoas foram 

forçadas ao raciocínio de elencar antecipadamente as possíveis áreas que poderiam afetar seus 

resultados dentro dos respectivos “contratos de resultados”, é possível que tenha havido um 

maior entendimento de que essas cobranças seriam de responsabilidade do detentor da meta. 

No entanto, a quando foram considerados projetos, houve uma piora nos resultados. 

Uma explicação possível é a de que, em projetos que envolvem várias áreas, ninguém seria o 

“dono” e, logo, todos deveriam compartilhar das responsabilidades. Isso ilustra a necessidade 

de maior clareza na atribuição de projetos, o que não foi objeto de ação até o presente momento.  
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Tabela 18 - Comparativo de resultados ACC3 

 PERGUNTA MÉDIA MÉDIA Δ 

Q02 Algumas coisas dependem tanto de mim quanto de 

outra área. Preciso garantir que a outra área faça o 

que é preciso, porque nesses casos eu sou 

completamente responsável pelo resultado 

70% 81% 11% 

Q17 Algumas coisas dependem tanto de mim quanto de 

outra área. Preciso alertar a outra área a fazer o que 

é preciso, porque se não fizerem, eles levam metade 

da culpa 

41% 41% 0% 

Q04 Em projetos envolvendo áreas além da minha, sinto 

que todas essas áreas precisam dividir a 

responsabilidade pelas entregas 

30% 19% -11% 

Q13 Sinto que eu sou totalmente responsável pelas 

entregas em projetos que envolvem várias áreas 

além da minha 

56% 52% -4% 

Q05 Muitas vezes eu vejo que falta responsabilidade e 

engajamento nas outras áreas. Eu vou lá, mostro o 

que eles estão deixando de fazer e corrijo quando 

possível. Só assim as coisas melhoram! 

56% 52% -4% 

Q20 Muitas vezes eu vejo que falta responsabilidade e 

engajamento nas outras áreas. Eu os busco e cobro 

deles e da liderança para que eles comecem a agir 

corretamente. Só assim as coisas melhoram 

56% 67% 11% 

Fonte: desenvolvido pelo autor com base nos dados dos surveys. 
 

6.2.1.4 ACC4 

Embora essa dimensão seja relacionada ao ownership e não diretamente ao 

accountability, as respostas se mostraram mais negativas do que na etapa anterior, o que denota 

uma dependência ainda maior da liderança. 

A construção de um modelo que permita maior autonomia passa por uma liderança mais 

empoderadora e funcionários mais confiantes e proativos, o que não é objeto específico dessa 

pesquisa e nem tampouco foi endereçada diretamente pelas ações desenvolvidas. No entanto, 
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com o tempo, espera-se que um maior accountability construa a base para comportamentos 

proativos e, seguidamente, da confiança e autonomia necessárias para uma liderança menos 

diretiva. 

 

Tabela 19 - Comparativo de resultados ACC4 

 PERGUNTA MÉDIA MÉDIA Δ 

Q06 Me entregaram uma missão para resolver e não sei 

exatamente o que fazer. Vou buscar possibilidades 

e cursos de ação válidos. Se preciso, conversarei 

com meus pares e colegas. 

89% 85% -4% 

Q24 Me entregaram uma missão para resolver e não sei 

exatamente o que fazer. Devo verificar com meu 

gestor o que devo fazer 

11% 11% 0% 

Q08 Quando me delegam uma missão, devo pensar, agir 

e resolver tudo. Não posso compartilhar 

responsabilidades. Esperam que eu cumpra a 

missão 

48% 33% -15% 

Q16 Quando me delegam uma missão, devo me esforçar 

bastante para resolvê-la. Preciso consultar meu 

gestor para saber o que fazer, pois esperam que eu 

avance o máximo que puder. 

30% 19% -11% 

Q09 A chave para obter grandes resultados é escutar 

bem as indicações dos colegas e superiores, já que 

só assim eu posso cuidar bem daquilo que todos 

esperam que eu cuide 

22% 22% 0% 

Q27 A chave para obter grandes resultados é ter 

liberdade para fazer o que acho que precisa ser 

feito, já que só assim eu posso obter um resultado 

que realmente é só meu 

41% 19% -22% 

Q11 Quando algo que precisa ser resolvido exige a 

intervenção do meu líder, o melhor a ser feito é 

esperar a decisão dele. Ele já lidou com isso antes 

e sabe o que fazer 

48% 44% -4% 
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Q29 Quando algo que precisa ser resolvido exige a 

intervenção do meu líder, não necessariamente 

preciso aguardar a decisão dele para agir e 

destravar o problema 

59% 52% -7% 

Q19 Às vezes acontecem coisas inesperadas. Nestes 

casos, preciso comunicar a liderança para verificar 

o que precisa ser feito 

11% 30% 19% 

Q26 Às vezes acontecem algumas coisas inesperadas. 

Nestes casos, eu preciso entender a situação e 

reassumir o controle de qualquer jeito 

89% 81% -7% 

Fonte: desenvolvido pelo autor com base nos dados dos surveys. 
 

Uma hipótese para a piora nessa dimensão é que todo esse processo de mudança foi 

coordenado pela diretoria, com pouca participação das equipes. Importante ressaltar que houve 

um esforço para que as pessoas participassem do processo, atribuindo suas próprias metas 

(desde que alinhadas com as metas gerais da empresa) e desenvolvendo os indicadores 

operacionais. No entanto, com o passar do tempo, grande parte não havia cumprido com essa 

tarefa e a alta gerência acabou assumindo o trabalho. 

Analisando essa ação, duas medidas poderiam ter evitado essa piora: (1) mais 

treinamento para que as pessoas pudessem realizar com efetividade a tarefa; (2) um 

comportamento mais orientador da liderança (ao invés de fazer, ensinar). 

 

6.2.1.5 Dimensão ACC5 

Nessa dimensão, os resultados demonstraram uma melhora de 4,6% com relação ao 

survey anterior. Juntamente com a melhora na dimensão ACC1, isso indica que as ações 

surtiram efeito mesmo no curto prazo, auxiliando na construção de uma cultura de 

accountability na empresa. 

Embora a ação do FCA ainda careça de melhor entendimento pela equipe, o fato de ter 

que apresentar seus resultados para a equipe parece ter forçado a um raciocínio contrário à 

racionalidade retrospectiva. Isso pode ser explicado por que as pessoas sabem que o uso 

frequente de desculpas tende a deteriorar as relações colaborativas dentro das organizações, 

aumentando a desconfiança (Pontari, 2002). 
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Tabela 20 - Comparativo de resultados ACC5 

 PERGUNTA MÉDIA MÉDIA Δ 

Q07 Quando se avaliam resultados finais, nenhuma 

contingência interpessoal, social, econômica ou 

estrutural justifica não ter de responder pelo 

resultado final 

59% 48% -11% 

Q25 Quando se avaliam resultados finais, é possível que 

uma pessoa não precise responder pelo que 

aconteceu, devido a alguma grave contingência 

interpessoal, social, econômica ou estrutural além 

de seu controle 

59% 74% 15% 

Q10 Quando não consigo entregar um resultado 

esperado, eu devo assumir as consequências disso, 

independentemente de qualquer coisa 

89% 81% -7% 

Q23 Quando um resultado esperado de mim não 

ocorreu, devo avaliar as circunstâncias dentro e 

fora de meu controle para verificar o quanto devo 

assumir das consequências 

7% 30% 22% 

Fonte: desenvolvido pelo autor com base nos dados dos surveys. 
 

6.2.2 Bloco ACC Liderança 

O Bloco ACC Liderança não foi objeto de ação na presente pesquisa. No entanto, 

mudanças expressivas nos itens ACC4 e ACC5 merecem melhor análise. 

 

6.2.2.1 Dimensão ACC4 - Liderança 

Esse bloco representa como o líder interage com a equipe durante a execução das tarefas, 

ou seja, se ele se manifesta intervindo diretamente ou atua como coach, estimulando a equipe 

sem dizer especificamente o que deve ser feito. O resultado da segunda etapa demonstrou uma 

piora de 5,6% em relação à anterior. 
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Tabela 21 - Comparativo de resultados ACC1 - Liderança 

 PERGUNTA MÉDIA MÉDIA Δ 

Q43 Prefiro interferir na forma como as missões dos 

liderados devem ser resolvidas para garantir o 

resultado esperado 

41% 37% -4% 

Q45 Atuo como coach para meus liderados, 

estimulando-os a descobrir por si mesmos o que 

fazer, mesmo que eles errem algumas vezes 

67% 59% -7% 

Fonte: desenvolvido pelo autor com base nos dados dos surveys. 
 

Como abordado no item ACC4 (6.2.1.4), a piora nessa dimensão pode ser atribuída ao 

comportamento que a liderança exerceu durante a implementação do processo, que foi muito 

mais diretiva do que inclusiva. 

 

6.2.2.2 ACC5 

Essa dimensão se refere ao nível de confiança que os líderes têm sobre os liderados. Ao 

contrário da ACC4, essa dimensão demonstrou a maior evolução dentre todas, com um avanço 

de 10% com relação à etapa anterior. 

 

Tabela 22 - Comparativo de resultados ACC5 - Liderança 

 PERGUNTA MÉDIA MÉDIA Δ 

Q36 Confio na qualidade das entregas da minha equipe 

e no cumprimento dos prazos, e não costumo ficar 

controlando e indagando a respeito 

59% 59% 0% 

Q47 Procuro atuar de forma controladora para garantir 

resultados, indagando sobre prazos e entregas 

33% 59% 26% 

Q50 Tenho confiança na equipe, permitindo que a 

entrega de missões, para dentro e para fora da 

empresa, sejam feitas sem a minha verificação final 

48% 56% 7% 

Q51 Procuro atuar de forma controladora para garantir 

resultados, conferindo tudo que será entregue para 

outras áreas ou clientes 

44% 52% 7% 

Fonte: desenvolvido pelo autor com base nos dados dos surveys. 
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Analisando as respostas individualmente, a afirmação 47 obteve respostas mais 

adequadas por 6 dos 9 respondentes na segunda fase, representando uma melhora de 26%. No 

entanto, isso parece contraditório ao resultado das outras dimensões, que apontaram uma leve 

piora em sentido a uma liderança mais diretiva. 

Uma explicação possível é que, embora ainda não praticada, a necessidade de maior 

confiança e autonomia já foi percebida pelos líderes. No entanto, essa hipótese não foi testada 

e dependeria de um acompanhamento por um período mais estendido. 

 

6.3 Conclusão e propositura de novas ações 

Embora os resultados ainda sejam insatisfatórios, percebeu-se uma melhora 

significativa nas dimensões ACC 1 e ACC 5. Ao que parece, o novo modelo trouxe uma maior 

aproximação entre os níveis mais altos e os mais intermediários de gestão na empresa, além de 

uma melhora na sensação de posse das metas individuais. 

Os resultados poderiam ter sido mais conclusivos caso a empresa tivesse desenvolvido, 

em conjunto com as ações apresentados, outras medidas que pudessem auxiliar na assimilação 

do novo modelo pela equipe. Para isso, foi elaborada uma reunião com a equipe para entender 

o problema mais a fundo e, por conseguinte, propor novas ações corretivas. 

Dessa reunião participaram 8 gestores, sendo 6 supervisores de loja, um gerente 

administrativo e o pesquisador. Durante a conversa, os supervisores de loja afirmaram que 

sentiram a mudança no sentido de uma maior de cobrança por parte da diretoria, mas que não 

conheciam as ferramentas para que pudessem agir de modo a atender a essas expectativas. 

Também demonstraram não entender bem o que eram os FCAs e sua importância. O que ficou 

evidenciado na conversa é que a ferramenta era tida como uma “obrigação”, quase que 

exclusivamente burocrática (faziam por obrigação, não enxergavam a utilidade). 

Por fim, quando informados sobre o que era esperado nos FCAs, mencionando as 

ferramentas que foram disponibilizadas para esse fim, a maioria informou que não sabiam usa-

las, afirmando que nunca houve um treinamento adequado, apenas cobrança para que usassem. 

Nessa esteira, um treinamento para realização dos FCAs atuaria no fortalecimento do 

link prescrição-evento. De acordo com Schlenker, a força dessa ligação relaciona-se à 

existência e clareza de normas que devem guiar o comportamento. Casos em que o agente não 

possui conhecimento necessário para prática do ato estão associados à ansiedade e incerteza. 

Nessa esteira, Royle e colegas (2005) defende que treinamento e autonomia são fatores 

fundamentais para a eliminação dos efeitos danosos que o accountability pode promover. 
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Para Lawson & Price (2003), não se pode esperar que adultos assimilem facilmente as 

informações apenas ouvindo-as. É importante que experimentem e usem as informações no dia-

a-dia para que ela seja integrada ao conhecimento existente. Logo, essa mudança deve ocorrer 

em etapas e não ocorre rapidamente. Por isso, a insistência no modelo, com pessoas 

experimentando seu uso e desenvolvendo as habilidades necessárias deve promover melhorias 

no médio prazo. 

Por isso, para conclusão do primeiro ciclo PDCA, foi proposto um Workshop, cuja 

finalidade seria observar, na prática, as dificuldades encontradas e ensinar a equipe a fazer 

análises que fossem capazes de guiar ações corretivas. 

Durante duas horas de workshop, foram executadas as seguintes ações (em ordem): 

1) As ferramentas de BI (Business Inteligence) foram abordadas de forma genérica e 

foram explicadas uma a uma como poderiam ser usadas na prática. Foram usados 

dados reais da empresa para ilustrar alguns pontos de destaque, como segmentação 

de clientes, crescimento de vendas de alguns produtos e perfil de compras de alguns 

clientes. 

2) Após, pegou-se um caso real de indicador fora da meta e realizou-se uma análise 

profunda das causas. Essa ação teve o objetivo de demonstrar o que era esperado de 

uma análise de causa. Esclareceu-se que essa analise não poderia se limitar ao que 

o eles achavam que aconteceu, mas que deveria ser baseada nos dados analisados. 

Especificamente, analisou-se o motivo de não atingimento de metas de vendas de 

uma filial em determinado período. A análise concluiu que dois grandes clientes 

habituais não fizeram compras durante o período e que o vendedor não entrou em 

contato com os mesmos. A postura passiva foi destacada como negativa e o exemplo 

foi usado para reforçar a necessidade de que houvesse uma mudança no sentido de 

maior proatividade. 

3) Ato seguinte, um outro indicador, sugerido pela equipe, foi elencado para estudo. 

Nessa etapa, contudo, atuei de forma apenas orientativa. Um dos participantes foi 

convidado a assumir a execução das análises. O objetivo é que a experiencia fosse 

o mais prática possível, bem como saber se o conhecimento havia sido absorvido. O 

funcionário demonstrou pouca habilidade com a ferramenta, momento em que 

convidei os demais participantes para que o auxiliassem. Em nenhum momento 

eram dadas respostas diretas às dúvidas. Ao invés disso, quando a análise era 
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incorreta, eu questionava o que aquela informação trazia de relevante para a análise 

e, após, perguntava o que se estava tentando descobrir. 

4) Por fim, fechou-se o workshop com a abertura de perguntas e observações finais dos 

participantes. O workshop parece ter demonstrado interesse para empoderamento 

dos participantes. Os participantes propuseram, ainda, que fosse marcada uma nova 

data e que, nesse novo workshop, cada um deles tivesse um computador à disposição. 

 

Na visão desse pesquisador, o Workshop foi positivo. Primeiro porque evidenciou ainda 

mais as limitações da equipe no uso de ferramentas de gestão. Pode-se concluir que cobranças 

não produzem os efeitos desejados quando as pessoas não possuem conhecimentos e atributos 

necessários para atingimento dos objetivos. Embora a pretensão era o fortalecimento do link 

entre identidade e evento, pouca autonomia e domínio sobre o evento acabam por enfraquecer 

esse link (Schlenker, 1994). No mesmo sentido, Royle e colegas (2005) ilustraram que, quando 

a percepção que o empregado tem de suas habilidades para executar o trabalho (autoeficácia) é 

baixa, há um desconforto provocado pelo risco de exposição de suas incapacidades, o que está 

relacionado a estresse e baixa auto-estima.  

Em segundo lugar, porque foi um passo para corrigir esse problema. Embora a equipe 

ainda precise de muito treinamento nas ferramentas, demonstrou-se interesse no aprendizado e 

otimismo. Isso foi evidenciado pela participação ativa da equipe, além da sugestão de novos 

eventos semelhantes. 

 

6.4 Críticas ao modelo 

Entende-se também que o novo modelo possui falhas que devem ser endereçadas. Uma 

das limitações é a falta clareza na divulgação da estratégia da empresa, já que o modelo não 

mais divide os indicadores em forma do mapa estratégico, mas sim do organograma. Após a 

assimilação do modelo atual, o natural é que se caminhe para um BSC original para cada 

unidade de negócio, integrando a visão estratégica corporativa e a individualização das metas. 

Já na próxima revisão do planejamento, a diretoria considera fundamental o 

envolvimento da equipe durante o processo. A intenção é que haja melhor assimilação da 

estratégia comparativamente ao modelo anterior. 

Também é necessário a adoção de práticas que visem fortalecer o link prescription-

event. Para que esse link seja forte, são necessárias normas claras e específicas pertinentes aos 
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eventos (Schlenker, 1994). Isso é relevante pois o conhecimento de procedimentos e propósitos 

aumenta a confiança do agente, e, consequentemente, pode ajudar na construção de uma cultura 

de maior proatividade e autonomia. 

Cabe ressaltar também que o modelo é recente e ainda carece de melhor assimilação 

pela equipe. Como o accountability pressupõe o sentimento de certeza de uma punição ou 

prêmio decorrente do resultado, é fundamental que esses fatos ocorram para que se incorpore o 

accountability na cultura da empresa. Ter metas bem definidas e individualizadas é o primeiro 

passo para que se possa implementar um sistema em que as pessoas são punidas ou premiadas 

de forma justa e objetiva. 

Ademais, accountabilty é um fenômeno complexo e que envolve fatores que não foram 

observados nem tampouco objetos de ação no presente estudo. Para continuidade da análise, é 

necessário que se avalie com profundidade os outros aspectos que tornam as pessoas na empresa 

pouco engajadas, como os elementos da cultura e os recursos e capacidades da empresa. 
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7 CONCLUSÃO 

Accountability pode ser definido como a percepção de que as ações do indivíduo estão 

sujeitas à julgamento por outros que possuam poderes para punir ou premiar com base nos 

resultados dessas ações (Hall, 2006). Para Frink e Klimoski (2004), accountability é a raiz de 

sistemas sociais viáveis. No contexto de organizações, é um meio para obtenção de 

conformidade via observação, avaliação e sanção (ou prêmio). 

Esta pesquisa ação abordou a aplicação prática dos conceitos de accountability e suas 

implicações na empresa objeto. O escopo desse trabalho alberga a análise de efeitos positivos 

e negativos que foram observados com a implementação de mudanças no BSC e na 

obrigatoriedade de análises FCAs. Enquanto a primeira ação contribuiu para fortalecimento do 

elo entre identidade e evento (Schlenker, 1994), o segundo visava ampliar a percepção de que 

os resultados das ações desenvolvidas seriam julgados por uma plateia avaliadora. 

Resultados indicam que o BSC e o FCA podem ser ferramentas importantes para 

melhora nos níveis de accountability no curto prazo, quando implementado de forma adequada 

a assegurar a atribuição de metas individualizadas e cujos responsáveis devem obrigatoriamente 

prestar contas para uma plateia avaliativa. Para Schlenker (1994), ter pessoas intimamente 

conectadas às metas é essencial para aumentar a percepção de auto eficácia. Consequências 

disso são uma maior motivação e interesse pela tarefa, maior criatividade e flexibilidade 

cognitiva, melhor aprendizado, maior determinação face a obstáculos e menor tensão (Deci & 

Ryan, 1987; Bandura, 1982). 

A assimilação do modelo também é importante para que as consequências positivas e 

negativas ocorram e sejam assimiladas pelas pessoas no sentido da existência de uma certeza 

de punição/prêmio com base nas ações. Além disso, demonstrou-se uma relação aparente entre 

a existência de líderes diretivos e pouca autonomia, proatividade e autoeficácia das equipes. O 

presente trabalho contribui com indicativos nesse sentido que podem ser objeto de novas 

pesquisas. 

 Considerando o tamanho da amostra, não se pode afirmar estatisticamente que a 

melhora decorreu da nova metodologia aplicada, embora a literatura de suporte aos resultados 

encontrados. Seriam necessárias novas pesquisas em empresas de contexto semelhante para 

fortalecer a tese. Nova aferição dos resultados, após uma melhor assimilação do modelo 

também poderia trazer resultados mais conclusivos. 
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A pesquisa em deslinde possui limitações, em especial porque sua aplicação se dará em 

uma empresa específica, cujas características poderão influir nos resultados obtidos. No entanto, 

a contribuição para a ciência reside notadamente na análise dos aspectos em comum das 

corporações, não obstante a importância para um vasto número de organizações com 

características similares. 

Novas pesquisas podem seguir na direção de testar o survey usado por meio de análise 

fatorial, o que não foi possível dado o tamanho reduzido da amostra. Isso contribuiria para dar 

validade estatística ao modelo, a fim de validar a tratativa teórica apresentada nessa pesquisa. 

Estudos com outras empresas brasileiras que passaram pelo processo de implementação 

de outros modelos que visem a implementação ou melhoria das condições objetivas de 

accountability poderiam auxiliar no entendimento de como os fatores inerentes à cultura 

corporativa interferem na incorporação desses modelos pelos funcionários. 
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ANEXO 1 – Perguntas constantes do Survey 

 
ACCOUNTABILITY PESSOAL 

Accountability / Atitude de Dono 

 

1. Nome ou cargo: 

2. Algumas coisas dependem tanto de mim quanto de outra área. Preciso garantir que a outra 

área faça o que é preciso, porque nesses casos eu sou completamente responsável pelo 

resultado. 

3. Entra ano e sai ano, aquele mesmo problema sempre aparece. A forma mais eficaz de 

resolver isso é entender o que está por trás desse problema. 

4. Em projetos envolvendo áreas além da minha, sinto que todas essas áreas precisam dividir a 

responsabilidade pelas entregas. 

5. Muitas vezes eu vejo que falta responsabilidade e engajamento nas outras áreas. Eu  vou lá, 

mostro o que eles estão deixando de fazer e corrijo quando possível. Só assim as coisas 

melhoram! 

6. Me entregaram uma missão para resolver e não sei exatamente o que fazer. Vou buscar 

possibilidades e cursos de ação válidos. Se preciso, conversarei com meus pares e colegas. 

7. Quando se avaliam resultados finais, nenhuma contingência interpessoal, social, econômica 

ou estrutural justifica não ter de responder pelo resultado final. 

8. Quando me delegam uma missão, devo pensar, agir e resolver tudo. Não posso 

compartilhar responsabilidades. Esperam que eu cumpra a missão. 

9. A chave para obter grandes resultados é escutar bem as indicações dos colegas e superiores, 

já que só assim eu posso cuidar bem daquilo que todos esperam que eu 

cuide. 

10. Quando não consigo entregar um resultado esperado, eu devo assumir as consequências 

disso, independentemente de qualquer coisa. 

11. Quando algo que precisa ser resolvido exige a intervenção do meu líder, o melhor a ser 

feito é esperar a decisão dele. Ele já lidou com isso antes e sabe o que fazer. 

12. Para avaliar o sucesso de um projeto, a dedicação empreendida deve ser considerada, além 

do resultado final obtido. 

13. Sinto que eu sou totalmente responsável pelas entregas em projetos que envolvem várias 

áreas além da minha. 
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14. Para avaliar o sucesso de um projeto, o importante é o resultado final obtido, 

independentemente do esforço empreendido. 

15. Atuar em projeto onde dedicarei muito do meu tempo e esforço não atenuará resultados 

ruins. 

16. Quando me delegam uma missão, devo me esforçar bastante para resolvê-la. Preciso 

consultar meu gestor para saber o que fazer, pois esperam que eu avance o 

máximo que puder. 

17. Algumas coisas dependem tanto de mim quanto de outra área. Preciso alertar a outra área 

a fazer o que é preciso, porque se não fizerem, eles levam metade da 

culpa. 

18. Nos últimos anos, temos aquele mesmo problema que sempre aparece. A forma mais 

eficaz de resolver isso é verificar quem está cometendo os erros e alertar. 

19. Às vezes acontecem coisas inesperadas. Nestes casos, preciso comunicar a liderança para 

verificar o que precisa ser feito. 

20. Muitas vezes eu vejo que falta responsabilidade e engajamento nas outras áreas. Eu os 

busco e cobro deles e da liderança para que eles comecem a agir corretamente. Só assim as 

coisas melhoram. 

21. Os problemas importantes não podem ser ignorados. Mas, existem questões urgentes que 

exigem uma resposta imediata. Melhor lidar com o problema imediato antes do problema 

futuro. 

22. É muito importante mostrar o quanto de esforço e dedicação um projeto exige, para que 

todos entendam claramente como é difícil obter um grande resultado. 

23. Quando um resultado esperado de mim não ocorreu, devo avaliar as circunstâncias dentro 

e fora de meu controle para verificar o quanto devo assumir das 

consequências. 

24. Me entregaram uma missão para resolver e não sei exatamente o que fazer. Devo verificar 

com meu gestor o que devo fazer. 

25. Quando se avaliam resultados finais, é possível que uma pessoa não precise responder 

pelo que aconteceu, devido a alguma grave contingência interpessoal, social, econômica ou 

estrutural além de seu controle. 

26. Às vezes acontecem algumas coisas inesperadas. Nestes casos, eu preciso entender a 

situação e reassumir o controle de qualquer jeito 

27. A chave para obter grandes resultados é ter liberdade para fazer o que acho que precisa ser 

feito, já que só assim eu posso obter um resultado que realmente é só meu. 
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28. Os problemas importantes não podem ser ignorados. Melhor lidar com eles de alguma 

forma, apesar de ter de lidar com as urgências, pois normalmente o real perigo é que eles 

piorem. 

29. Quando algo que precisa ser resolvido exige a intervenção do meu líder, não 

necessariamente preciso aguardar a decisão dele para agir e destravar o problema. 

 

LIDERANÇA PARA O ACCOUNTABILITY 

Liderança para desenvolver atitude de dono e construir cultura de Accountability 

 

30. Delego informando o propósito da missão e qual seria uma entrega ótima e uma não tão 

boa, mesmo que isso tome tempo. 

31. Delego missões desafiadoras em excesso, para desenvolver a capacidade do pessoal, ou 

bem abaixo da capacidade dos meus liderados para garantir que as 

missões sejam realizadas. 

32. Dou autonomia para que meus liderados resolvam as missões da sua própria maneira. 

33 Atuo como agente de mudança perante meu líder. 

33. Atuo como agente de mudança perante meu líder, ajudando-o em seu estilo e incentivando 

uma cultura mais orientada para resultados. 

34. Sempre delego missões, resultados a serem obtidos, e sei utilizar verbos de realização 

nestas delegações, verbos adequados que não induzam apenas a ações. 

35. Como líder, prefiro adotar um estilo mais diretivo, dizendo como cada atividade deve ser 

feita. 

36. Confio na qualidade das entregas da minha equipe e no cumprimento dos prazos, e não 

costumo ficar controlando e indagando a respeito. 

37. Reforço para meus liderados a importância de seu papel como modelos de comportamento 

para seus times. 

38. Prefiro que meus liderados decidam, sem minha influência, sobre seu papel como modelos 

do comportamento para com seus respectivos times. 

39. Quando percebo que meu líder não está adotando um estilo alinhado a geração de 

resultados prefiro aceitar sem questionar porque ele deve ter um motivo 

para isso. 

40. Estabeleço diálogos cruciais com meus liderados, deixando claro o que vai bem e o que 

vai mal, sinalizando pontos de atenção quando necessário. 
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41. Prefiro deixar o padrão de qualidade subentendido e não comentar em detalhes o propósito 

das missões que delego para meu time porque isso consumiria tempo 

precioso. 

42. Tendo a reconhecer nos meus liderados apenas o que vai bem e prefiro não estabelecer 

conversas mais profundas sobre o que não vai tão bem para evitar 

conflitos. 

43. Prefiro interferir na forma como as missões dos liderados devem ser resolvidas para 

garantir o resultado esperado. 

44. Não acho necessário atuar como disseminador de uma orientação por resultados junto a 

minha equipe, não priorizo isso. 

45. Atuo como coach para meus liderados, estimulando-os a descobrir por si mesmos o que 

fazer, mesmo que eles errem algumas vezes. 

46. Sempre que delego tarefas, indico exatamente o que deve ser feito e como, para induzir a 

ação. 

47. Procuro atuar de forma controladora para garantir resultados, indagando sobre prazos e 

entregas. 

48. Sei definir com clareza e de forma específica o nível de desafio adequado das missões a 

serem delegadas para cada membro da minha equipe. 

49. Como líder, busco o engajamento da equipe no processo de mudança para uma cultura 

mais orientada para resultados, disseminando abertamente a necessidade desse mindset com 

frequência. 

50. Tenho confiança na equipe, permitindo que a entrega de missões, para dentro e para fora 

da empresa, sejam feitas sem a minha verificação final. 

51. Procuro atuar de forma controladora para garantir resultados, conferindo tudo que será 
entregue para outras áreas ou clientes. 
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ANEXO 2 – Email contendo orientações aos respondentes 
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ANEXO 3 – Formulário para elaboração do contrato de resultados 
 

 

PESO DE PARA

PESO

O QUE?
(Solução)

COMO?
(Tarefas 

específicas)
QUEM? R$

DE ACORDO

Assinatura: Assinatura:

CONTRATANTE CONTRATADO
Data:

APOIOS REQUERIDOS
O QUE QUEM COMO AVALIAR

DELEGAÇÃO / AUTONOMIA ADICIONAL REQUERIDA

QUANDO?
(Início)

QUANDO?
(Final)

RECURSOS ADICIONAIS

CAUSAS QUE INTERFEREM NAS METAS

CONTRATO DE RESULTADOS
CONTRATADO: Área: Diretoria

INDICADORES


